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سخن مدیر مسئولسخن مدیر مسئول

مهدى محبعلی زاده 
مدیر مسئول

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود                        هر که فکرت نکند نقش بود بر دیواراین همه نقش عجب بر در و دیوار وجود                        هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

از  یکی  اعصاب  علوم  که  این  به  انسان  باور  می خورد،  ورق  بشر  علم  تاریخ  از  بیشترى  صفحات  چه  هر 
پیچیده ترین  آفریدة  همان  مغز،  بین  ارتباط  که  دانشی  می شود؛  قوى تر  است،  بشرى  علوم  جذاب ترین 
زیستی، و پدیده هاى پیرامون آن را به هم پیوند می زند. علوم اعصاب پیشینه اى به بلنداى تاریخ دارد و 
گواه این مدعا، کشف جمجمه هایی چند هزار ساله با سوراخ هایی دست ساخته در آن هاست که مؤید انجام 
جراحی مغز و در حقیقت بررسی هاى عصب شناختی در آن سالیان است. حرکت به سوى تعالی دانش، 
هرگز باز نمی ایستد؛ آنچنان که عناوینی نوین در حیطۀ این دانش کهن، چون علوم اعصاب اجتماعی و 
علوم اعصاب اقتصادى در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. تمام این تالش ها از قدمت و اهمیت این 

رشته پرده برمی دارند.
این شماره از گاهنامۀ آرمان با نگاهی ویژه به علوم اعصاب و شگفتی هاى آن، تقدیم شما عالقه مندان و 
پیشگامان عرصۀ پژوهش و بالندگی می شود. بدیهی است پویش درمزرعۀ پژوهش و تحقیق به گونه اى که 
شایستۀ مخاطبان فهیم آرمان باشد، مسئولیتی است بس سنگین که ما را با احتمال نقص و کاستی مواجه 
می سازد؛ گرچه همواره امیدواریم تا با یارى شما عزیزان، بتوانیم با گام هاى کوچک اما مقتدر این کاستی ها 

را رفع نموده و در مدار اعتالى دانش و پژوهش در سطح دانشگاهی کوشا باشیم. 

مغز فراخ تر از آسمان است
چرا که اگر بنشانی شان پهلو به پهلو

یکی آن یکی را در خود خواهد گرفت
آسان آسان و شما را نیز.

مغز ژرف تر از دریاست
چرا که اگر ببینی شان آبی به آبی

یکی آن یکی را در خود خواهد کشید
چنان که اسفنج و آب دلو همدیگر را.

امیلی دیکنسون

سخن سر دبریسخن سر دبری

ثنا موسوى
سر دبیر

به نام خالق سبز بهارانبه نام خالق سبز بهاران

«آرمان» در تمام بودن ها و شدن ها جانی تازه می گیرد و در همان آنی که به سوى ورطه اى از پوچی پیش 
می رویم، طوفانی به پا می کند و در دل تاریکی، ما را در قلعه اى ساخته از معنا و امید پناه می دهد؛ معنا را 
می یابیم و امید را در دست می فشاریم و پا در جهانی کاغذى می گذاریم و بارى دیگر به نام «آرمان» می نویسیم. 
در جدال نشدن ها و نمی شدن ها «آرمان» آرمیده درخاك را جانی شیرین دادیم تا شاید در جهانی مملو از 
نسلی نو، نمایانگر شروعی نو باشیم؛ قدم در راه نهادیم، تالش نمودیم، به نظاره نشستیم و درنهایت، با دیدگانی 

مملو از تجربه و دستانی گشوده، به پا خواستیم و فصلی نو از «آرمانی نو» را تقدیم شما نمودیم.
آسمان  در  پرواز  با  را  خود  رسالت  بار  این  بتواند  شاید  تا  نمود  آغاز  را  خود  سفر  دیگر  بارى  آرمان  نشریۀ 
«رشته هاى درهم بافتۀ عصبی» ایفا کند و هرآنچه می داند را در صفحه به صفحۀ وجودش به نمایش گذارد و 

روشنایی ذهن را براى ایجاد اهدافی نو برافروزد.
سخن را باید کوتاه کرد. با یک جرعه امید، شما را به خوانش این سفر عصبی فرا می خوانم و امید دارم که 
«آرمان» براى شما به مانند نردبانی به سوى نقطۀ پرواز باشد؛ نقطه اى که برایت به مثابۀ گشایشی ست تا بال ها 

را در آسمان زندگی به تکاپو وا دارى و در نهایت، آنچه در پی آنی را بیابی. 
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شاید پاسخ به این پرسش در نگاه نخست ساده و پیش پاافتاده به نظر برسد. در نگاه عموم مردم روشن است که 
علم، در برگیرندة رشته ها و موضوعاتی نظیر شیمی، فیزیک، ریاضیات، زیست شناسی و...  است؛ درحالی که 
مباحثی مثل هنر، دین و الهیات در زمرة علوم رایج کنونی به شمار نمی آیند. ولی وقتی یک فیلسوف قرار است 

به این پرسش پاسخ دهد، اوضاع به کلی فرق خواهد کرد!
باید  چیز،  همه  از  پیش  بنابراین  کند،  بررسی  و  تحلیل  نگاه «فلسفه»  از  را  دارد «علم»  سعی  علم»  «فلسفۀ 

مشخص شود که منظور از فلسفه چیست و چه نوع نگاهی به مسائل، فلسفی قلمداد می شود.
واژة فلسفه، مرکب از دو بخش «فیلو» به معناى دوست دار و عالقه مند و «سوفیا» به معناى خرد و دانایی است. 
مورخان تاریخ فلسفه، مهد شکل گیرى، رواج و گسترش فلسفه را یونان باستان، یعنی یوناِن 500 سال پیش 
از میالد حضرت مسیح (ع)، می دانند. فالسفۀ یونان به نوعی پیش آهنگان و پدران فالسفۀ بعدى خود به شمار 
می آیند، و نوع نگاه و جهان بینی آن ها، تا قرن ها حاکم بر جهان غرب و اسالم، و تاثیرگذار بر نگرش فیلسوفان 
دوره هاى پس از قرون وسطی و امروزى بوده  است. به عنوان مثال، از یکی از فالسفۀ معاصر، نقل قولی شده 
با این مضمون که «هر آنچه که پس از افالطون در فلسفۀ غرب پدید آمده، حاشیه نویسی آثار افالطون بوده 

است.»
موضوع و روش کار در فلسفه، مواجهه و کلنجار منطقی و انتقادى با پرسش ها و مسائل بنیادى و اساسی انسان 
و جهان هستی، همچنین تالش و تکاپو در جهت یافتن پاسخی براى این پرسش هاست. فلسفه با پرسش آغاز 
می شود ولی پرسش هایی دربارة مسائل عمیق، اساسی و چالش برانگیز که هر کسی جرئت و شهامت مواجهه 

و دست و پنجه نرم  کردن با آن ها را ندارد! مثًال:
حقیقت چیست؟ چگونه می توان به حقیقت رسید؟

واقعیت چیست؟ آیا ورا و مستقِل از ادراکات حسی و تجربی، چیزى وجود دارد؟
خوب و بد چیست؟ چه چیزى آن ها را از هم متمایز می  سازد؟

زیبایی چیست؟ مولفه هاى امر زیبا و واال کدامند؟
آیا زندگی معنایی دارد؟ اگر آرى چگونه می توان معناى آن را کشف کرد؟

و... .
عمرى  ندارند،  را  پرسش ها  این  با  کلنجار  براى  میلی  که  مردم،  از  بسیارى  برخالف  که  اند  کسانی  فالسفه 
از  کنند.  می  سپرى  دوران ساز،  مقاالت  و  کتاب ها  قالب  در  پرسش ها  این  به  پاسخ  زمینۀ  در  تفکر  صرف  را 
پیشاسقراطیانی چون تالس و فیثاغورس تا سقراط، افالطون، ارسطو و سپس متالهین و فالسفۀ قرون وسطی 

و در دوران مدرن با ظهور بزرگانی مثل دکارت، هیوم، کانت و... .

درآمدی بر فلسفه ی علم
علم چیست؟                                                                                                              

علی امیرى
پزشکی ارومیه 

در قرن هاى گذشته و کنونی، همگام با تحوالت علوم مختلف، 
همواره پرسش هایی ذهن دانشمندان نامدار رشته هاى علمی 
مختلف را درگیر کرده است که بنیادهایی در اساس فلسفه 
فلسفۀ  دربارة  دانشمندان،  تمامی  گفت  نمی توان  داشته اند. 
رشتۀ خود به تحقیق پرداخته اند اما می توان اذعان کرد که 
و  عمیق تر  نگاه  کوشیده اند  عصر،  هر  سرشناس  دانشمندان 
باید  گذارند.  جاى  به  و  عرضه  ترویج،  را  علم  از  اساسی ترى 
فلسفه،  خود  همانند  علم،  فلسفۀ  اصلی  پرسش هاى  گفت 
الینحل باقی مانده و بحث و بررسی دربارة آن ها در محافل 

علمی و فلسفی همچنان ادامه دارد.
ویژگی هاى  یافتن  دنبال  به  اول،  وهلۀ  در  علم  فیلسوفان 
همۀ  دانشمندان  که  هستند  فعالیت هایی  بین  مشترك 
رشته ها، با تمام تکثر و تنوعی که دارند به عنوان فعالیت هاى 
علمی در حال انجام شان هستند. از فیزیک دان، اخترشناس 
دیرینه شناس،  پزشک،  و  زیست شناس  تا  کیهان شناس  و 

جامعه شناس و اقتصاددان و... .
اگر وظیفۀ علم را به یک معناى کلی، تالش در راه فهمیدن 
دیگر،  بیان  به  یا  بدانیم،  می کنیم  زندگی  آن  در  که  جهانی 
نظر  به  آن!  رخداد هاى  و  وقایع  پیش بینی  و  جهان  تبیین 
علم  پرسش  معماى  به  پاسخ  ولی  است،  معقولی  جواب 
گوناگون  ادیان  نیست!  حل شدنی  سادگی  این  به  چیست؟ 
امروزى نیز در تالش براى فهم و تبیین این جهان هستند، 
نمی دانیم؛  امروزى  علوم  از  شاخه اى  را  دین  ما  وجود  این  با 
رویداد هاى  و  اتفاقات  دارند  سعی  نیز  مورخین  همچنین 
حال  این  با  بیابند  را  آن ها  علت  و  کنند  بررسی  را  گذشته 
تاریخ را نیز در زمرة علوم محض به شمار نمی آوریم. طالع-
می پردازند  آینده  پیش بینی  ادعاى  به  نیز  فالگیرها  و  بین ها 
پاسخ  واقع  در  نمی دانند.  دانشمند  را  آن ها  مردم  عموم  ولی 
به پرسش علم چیست، سرفصل نخست و بسیار مهم فلسفۀ 
علم محسوب می شود و فالسفۀ علم سعی کرده اند به دنبال 
یافتن ویژگی یا ویژگی هایی باشند که گزاره هاى علمی را از 
براى  مرزى  و  دهد  تمیز  علمی  غیر  و  علمی  شبه  گزاره هاى 

علم از غیر علم و شبه علم باشد.
سرفصل هاى  است  ممکن  مختلف  علوم  تحوالت  با  هرچند 
شوند،  وارد  نیز  خاص  فلسفه اى  ذیل  علم،  فلسفۀ  اصلی 
فلسفۀ  و  زیست شناسی  فلسفۀ  فیزیک،  فلسفۀ  همچون 
عام  و  خاص  نسبیت  نظریات  ظهور  با  مثال  براى  ریاضیات. 
انیشتین و بعدها مکانیک کوانتوم و به وجود  آمدن چالش هاى 
فلسفۀ  آن ها،  با  همراه  منطقی  فلسفۀ  بحث برانگیز  و  اساسی 
جنجالی  نظرات  انتشار  یا  و  گذاشت؛  صحنه  بر  پاى  فیزیک 
زیست  در  نِئوداروینیسم  و  داروین  روان شناسی،  در  فروید 

شناسی و... را می توان مثال زد.

این سرفصل ها را می توان بدین گونه عنوان کرد:
غیر •  از  علم  تمایز  علمی،  روش  و  علم  ماهیت  از  پرسش 

و  علوم  پیدایش  تاریخچۀ  و  منشأ  و  علم  شبه  و  علم 
قرون  باستان،  دوران  رهگذر  از  آن ها  تکوین  و  تحوالت 

وسطی تا آغاز دوران مدرن و انقالب علمی در اروپا.
در •  عرضه شده  تبیینی  مدل هاى  انواع  و  علمی  تبیین 

علوم مختلف.
و •  ضدرئالیسم  و  رئالیسم  علمی،  معرفت شناسی 

و  خود  از  دفاع  در  کدام  هر  طرفداران  استدالل هاى 
انتقاد هاى وارده به هر کدام از آن ها.

با •  آن ها  نگاه  نوع  و  علم  فلسفۀ  مختلف  مکاتب  بررسی  
مقوالت علمی و چالش هاى آن ها.

پوپر، •  کارل  ابطال گرایی  وین،  حلقه  منطقی  پوزیتویسم 
پژوهشی  برنامه هاى  کوون،  توماس  علمی  انقالب هاى 
پل  روش شناختی  آنارشیسم  نظریه  و  الکاتوش  ایمره 

فایرابند.
چالش هاى مختلفی که هر کدام از علوم با آن ها مواجه • 

داروینی،  زیست شناسی  پزشکی،  اخالق  مانند  هستند، 
تناقضات منطقی در مکانیک کوانتومی و... . 

منابع :منابع :
این مقاله با اقتباس از کتاب هاى زیر نوشته شده است و جهت 

آشنایی با کلیات فلسفۀ علم،پیشنهاد می شود:  
انتشارات  پناهنده،  همون  مترجم:  اکاشا،  سمیر  علم،  فلسفۀ   .1

فرهنگ معاصر.
احسان  امیر  و  رضایی  شیخ  حسین  علم،  فلسفۀ  با  آشنایی   .2

کرباسی زاده، انتشارات هرمس.
3.فلسفۀ علم،از مجموعۀ آشنایی با فلسفۀ تحلیلی، دیوید پاپینو، 

مترجم: امیر مازیار، انتشارات حکمت.
4.فلسفۀ علم، جیمز لیدیمن، مترجم، حسین کرمی، انتشارات 

حکمت.

1.Popper,K.,r.,�e logic of scientific discovery,1934.
2.Popper,K.R.,Conjectures and refutations:�e 
Growth of scientific knowledge,1963.
3.Kuhn,T.S.,�e �ructure of scientific 
Revolutions,1962.
4.Feyerabend,P.K.,Again� Method:Outline of an 
anarchi�ic theory of knowledge,1975.
5.Lakatos,I.,�e methodology of scientific research 
programmes,1978.
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طوبی محمدى
پزشکی ارومیه

مهدى محبعلی زاده
پزشکی ارومیه

آموزش در پژوهش ۳

سالم مجدد به همۀ دوستان عالقه مند به مباحث پژوهشی!
در شمارة قبلی مجلۀ آرمان در مورد کلیات روند پژوهش و جست وجو جهت پیدا 
اهمیت  به  می خوایم  شماره  این  در  کردیم.  بحث  سؤاالتمون  براى  جواب  کردن 
گفتیم  هم  قبًال  که  همونطور  (یادآورى:  بپردازیم.  بیشتر  بالینی  موارد  در  پژوهش 
همه این مطالبی که اینجا مطرح میشه صرفاً جهت آشنایی شماست و براى تسلط 

بر این محتوا باید حتماً به صورت عملی انجامشون بدین.)

ما از روز هاى اول مدرسه عادت داشتیم کتاب هایی علمی بخونیم که سال هاى سال شکل ثابتی داشتن و به ندرت هرچند 
سال یکبار ویرایش می شدن. با شروع دانشگاه هم رفرنس هایی رو بهمون معرفی می کردن که هر چند سال یکبار ویرایشی 

جدید ازشون چاپ می شد. 
مشکلی که باهاش مواجه میشیم اینه که با توجه به ماهیت تجربی رشته هاى علوم پزشکی فرضیات و تئورى ها مدام در حال 
تغییر هستن، مطالب چاپ شده در رفرنس ها هم از چندین فیلتر می گذرن تا چاپ بشن پس مطالب نسبتاً قدیمی ترى رو 

بین  تناقضاتی  شاهد  هم  گاهی  میگیرن.  بر  در 
اطالعات قبلی موجود در رفرنس ها در مواجهه 
و  علم  پیشرفت  با  امروزه،  هستیم.  بالین  با 
سرعت انتشار مطالب جدید به صورت مقاالت، 
هر فرد آکادمیک تو حیطه هاى پزشکی باید به 
طور تقریبی روزانه بین 15 تا 20 مقاله بخونه تا 
بتونه علمشو به روز نگه داره که عمالً غیر ممکن 

به نظر میرسه.
اون  به  که  شده  معرفی  رویکردى  بنابراین 
 evidence based) شواهد  بر  مبتنی  پزشکی 

medicine/   EBM)  گفته می شه.
دکتر بورول، متخصص قلب  و عروق، به ماهیت 

تغییر پذیرى علوم پزشکی اشاره دارد.

 : EBM تعریف علمی
تک  تک  از  مراقبت  دربارة  تصمیم گیرى  در  جارى  موجود  مدارك  بهترین  از  مدبرانه  و  دقیق  مطمئن،  تک استفاده  تک  از  مراقبت  دربارة  تصمیم گیرى  در  جارى  موجود  مدارك  بهترین  از  مدبرانه  و  دقیق  مطمئن،  استفاده 

بیماران!بیماران!

یک فرد آکادمیک تو حیطه هاى مرتبط با پزشکی باید توانایی استفاده از پژوهش ها رو کسب کنه، به ارزش ها و شرایط بیمار 
احترام بذاره و از تجربۀ شخصی خودش استفاده کنه تا در نهایت با نقطۀ اشتراك همه این موارد به معالجه بپردازه.

چیزى که کمیته هاى تحقیقات دانشجویی مسئولش هستن اینه که بتونن دانشجویان رو با نحوة استفاده از شواهِد بروز آشنا 
کنن.

براى استفاده بهینه از شواهد باید چند مرحله زیر رو طی کنیم:
1 .PICOTT  یا PICO تنظیم یک سؤال قابل پاسخ دادن در قالب
جست وجوى شواهد که در شماره قبل توضیح دادیم. 2
3 .Appraise ارزیابی نقادانه شواهد یا
4 .Apply کاربرد شواهد یا
5 .Evaluating Performance ارزشیابی عملکرد یا

PICO قالبیه که اجزاى اصلی سواالت پژوهشی 
جست وجو  تو  و  میشن  گنجانده  اون  داخل 

پیشرفته ما رو هدایت می کنه.
1 . Population/Problem/Patient

       (جمعیت، مشکل، بیمار)
Intervention (مداخله) . 2
Comparison (مداخله مقایسه اى) . 3
Outcome ( پیامد) . 4
5 .Type of que�ion
6 .Type of �udy

موارد 5 و 6 جزء اجزاى اصلی پیکو نیستن ولی 
انواع  با  باید  ما  مطالعات  ارزیابی  پیش نیاز  براى 

مطالعات آشنا باشیم

به عنوان مثال:
سؤال:سؤال:

آیا استفاده از برچسب هاى پوستی ترك اعتیاد از داروى وارنیکیلین در ترك سیگار موثرتر است؟
P: افراد سیگارى (جمعیت مورد بررسی ما)

I: برچسب هاى پوستی ترك اعتیاد
C: داروى وارنیکیلین

O: ترك سیگار
براى جست وجو ما باید از دستور AND (در شماره 

قبلی نشون دادیم) بین این اجزا استفاده کنیم.

ارزیابی نقادانه شواهد با هدف پاسخ به سه سؤال زیر 
صورت می گیره:

طراحی سؤال (پیکو) مطالعه چیه و آیا با طرح . 1
سؤال شباهت داره؟

کیفیت انجام مطالعه چگونه است؟. 2
نتایج مطالعه معنادار است یا به صورت تصادفی رخ . 3

       داده است؟
براى پاسخ به این سؤاالت نیز احتیاج داریم که از یک  سرى ابزار ها از جمله CASP استفاده کنیم. (براى اطالعات بیشتر در مورد 

این چک لیست میتونین به سایت casp-uk.com مراجعه کنین.)

تشبیه پزشک قرن 21 که توانایی ارزیابی نقادانه مطالعات رو 
نداره به فردى که توانایی اندازه گرفتن فشار خون رو نداره.
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در مراحل بعدى هر  فردى که در بالین بیمار مشغول 
به فعالیته، با استفاده از نقطه مشترك نتیجه گیرى از 
شواهد، تجربۀ بالینی و ارزش هاى بیمار اقدامات الزم 

رو انجام داده و پیامد را بررسی میکنه.

نتیجۀ  که  موجودن  هم  دیتابیس هایی  سرى  یک 
 uptodate، مثل  میدن؛  انتشار  رو  شواهد  بررسی  

. clinical key و pubmed query

امیدواریم در این فرصت کم تونسته باشیم آشنایی نسبی راجع به جایگاه پژوهش براى افرادى که عالقه زیادى به انجام 
کارهاى بالینی دارن ایجاد کرده باشیم.

همۀ مطالب گفته شده به صورت عملی در کارگاه هاى کمیته تحقیقات دانشجویی تدریس می شه و میتونه فرصت مناسبی 
براى تمرین باشه. 
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حدیث ثریا
علوم آزمایشگاهی 

این داستان از کجا شروع شد ؟
داستان نیوتن و سیب مشهورش را شنیده اید؟

این داستان شروع کشفیات زیادى ازجمله جاذبه بود.
واما داستان علوم اعصاب از کجا شروع شد؟

اولین انسان هاى روى کره ى زمین، با استفاده از ایما و اشاره و آوا با یکدیگر ارتباط برقرار کردند. سپس، نقاشی و پس از 
آن حروف، وسیلۀ ارتباطی آن ها شد .

اولین افرادى که به این ارتباط و نحوة آن توجه کردند مسیر را براي کشفیات جدید باز کردند، این افراد به دنبال پاسخ به 
چنین سؤال هایی بودند:

مغز چگونه کار می کند؟• 
چرا انسان ها احساس دارند؟• 
بروز این احساس چه تغییرى را در مغز بوجود می آورد؟• 

اولین بار، ابن هیثم، توصیف دقیقی از مسیر بینایی انسان و نحوة عملکرد آن ارائه داد.
حرکت  به  منجر  حیوانات  مغز  قشر  از  خاصی  نواحی  الکتریکی  تحریک  که  کردند  گزارش  هیتزیک  و  فریتسچ  قرن 18،  در 
می شود. بروکا و ورنیکه  پزشکانی بودند که از طریق کالبد شکافی نشان دادند که آسیب به نواحی خاصی از مغز، باعث نقایص 

و آسیب هاى زبانی می شود.
افراد زیادى نیز در قرن اخیر، عمر خود را صرف شناخت شاخه هاى جدیدى از این علم کرده اند :

مایکل گازانیکا (درك تقسیم بندى وظایف مغز و نحوه ى ارتباط نیم کره هاى مغزى) 
کوپینگ فنگ (مطالعه مکانیسم سیناپسی زمینۀ بیمارى روانی) 

سانتیاگو رامون ئی کاخال (کشف مکانیسم هاى ریخت شناسی و روندهاى اتصالی یاخته هاى عصبی) 
اریک کندل (تحقیق روى پایه و اساس فیزیولوژى ذخیره سازى حافظه در یاخته هاى عصبی، به همراه آروید کارنلسون و 

پائول گرینگارد برنده ى جایزه نوبل شده است) 
برنارد بارس (مبدع نظریه ى جهانی فضاى کار) 

و اسامی بسیار دیگرى که در این مقاله نمی گنجند.
شاید با شنیدن نام نوروساینس کمی سردرگم شوید که دقیقا منظورمان از این کلمۀ عجیب اجنبی چیست؟!

این  با  اگر  حتی  اسکیزوفرنی؟  یا  و  صرع  و  پارکینسون  یا  است؟  خورده  گوشتان  به  اوتیسم  و  داون  سندروم  اسم  تاکنون 
بیمارى ها آشنایی ندارید به احتمال زیاد فیلمی درمورد آن ها دیده اید؛ پس بیایید به سراغ دنیاى جادویی سینما برویم که 

به زیبایی این بیمارى ها و مشکالت ناشی از آن ها را به تصویر کشیده است.
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نظریه ى همه چیز، سال تولید نظریه ى همه چیز، سال تولید 20142014، آمریکا ، آمریکا 
فیلم زندگینامۀ استیون هاوکینگ، یکی از نوابغ قرن فیلم زندگینامۀ استیون هاوکینگ، یکی از نوابغ قرن 2020 را روایت میکند که مبتال به بیمارى عصبی  را روایت میکند که مبتال به بیمارى عصبی 

حرکتی است.حرکتی است.
استیون، حتی با وجود تمام کاستی ها و مشکالت به زیبایی علم را زندگی کرد.استیون، حتی با وجود تمام کاستی ها و مشکالت به زیبایی علم را زندگی کرد.

 من سم هستم، سال تولید  من سم هستم، سال تولید 20012001، آمریکا ، آمریکا 
مردى با ناتوانی رشدى(با بازى شان پن)، ناخواسته مردى با ناتوانی رشدى(با بازى شان پن)، ناخواسته 

صاحب دخترى بنام لوسی می شود. پدر با تمام کاستی ها، صاحب دخترى بنام لوسی می شود. پدر با تمام کاستی ها، 
سعی در نگهدارى از دختر خود دارد درحالی که دولت و سعی در نگهدارى از دختر خود دارد درحالی که دولت و 

 دیگران این حق را از او سلب می کنند و... دیگران این حق را از او سلب می کنند و...  

پدر، سال تولید پدر، سال تولید 20202020 ، فرانسه و انگلستان  ، فرانسه و انگلستان 
پیرمردى (با بازى آنتونی هاوکینگ) مبتال به زوال 

عقل (آلزایمر) بوده و مدام به دنبال ساعت گران قیمت 
خود است، به پرستار خود مشکوك می یاشد و...

فیلم برندة دو جایزه از 93 امین مراسم 
جوایز آکادمی اسکار شد.
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مهم ترین دلیلی که انسان شروع به شناخت بدن خود و عملکرد آن نمود، بیمارى ها بود.
در بخش علوم اعصاب، بیمارى ها سخت تر و براى عموم کمتر قابل لمس است،از طرفی به دلیل اینکه نوروساینس علمی 

نوپایی است، بیمارى هاى مرتبط با آن نیز ناشناخته تر است.
شناخت این شاخه از علوم ، درك ما را از بیماري هاى مرتبط با آن باال خواهد برد.

چه بسا که بتوانیم به خود و اطرافیانمان در پیشگیرى از آن کمک کنیم و در صورت ابتال، به خوبی شرایط را مدیریت کنیم، 
پس در ادامه همراه ما باشید.

حوض نقاشی، سال تولید حوض نقاشی، سال تولید 20132013، ایران، ایران
مریم و رضا با آدم هاى دیگر فرق دارند، آن هم نه یک فرق ساده، بلکه بسیار 
را  بزرگ  تفاوت  این  کنند  ثابت  دیگران  به  تا  کنند  تالش  باید  آن ها  و  بزرگ 
با معجزه عشق حل کرده اند. ولی پذیرفتن این تفاوت براى تنها پسرشان به 

اندازه اى سخت است که از خانه می گریزد.

ذهن زیبا، سال تولید ذهن زیبا، سال تولید 20012001، آمریکا ، آمریکا 
فیلم به زندگینامۀ جان نَش، برنده ى نوبل اقتصاد 

می پردازد.
گسیختگی  روان  بیمارى  به  مبتال  جان 
(اسکیزوفرنی) است و دائم در توهم توطئه شوروى  
به  زبان  هایی  رمز  دنبال  به  و  است  آمریکا  علیه 

اعداد در روزنامه ها است و... .
کاندید 9 جایزه اسکار و برنده 4 جایزه.

بن ایکس، سال تولید بن ایکس، سال تولید 20072007، بلژیک ، بلژیک 
این فیلم دوران جوانی مردى مبتال به اوتیسم را روایت می کند.

در واقعیت وصله اى ناجور است و در اینترنت یک قهرمان؛ بن از آزار و اذیت هاى روزمره 
به دنیاى مجازى و بازى هاى اینترنتی پناه می برد.
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خاطرات گم شده

رکسانا معصومی 
داروسازى ارومیه

فائزه حمیدى
داروسازى ارومیه

به ناتوانی افراد بالغ در به یاد آوردن خاطرات مربوط به اتفاقات و موقعیت ها از دو تا چهار سال ابتدایی زندگی خود فراموشی 
دوران کودکی  یا نوزادى1 اطالق می شود . براى اولین بار زیگموند فروید در سال 1914 به این پدیده اشاره کرد و از آن پس 

افراد زیادى درصدد یافتن دلیلی براى این مسئله بر آمدند. 
اولین موردى که جاى بحث دارد این است که آیا این خاطرات حذف شده اند یا اینکه هنوز در جایی از مغز ما قرار دارند ولی 

ما توانایی بازخوانی و به  یاد آوردن آن ها را نداریم.
در مورد این مسئله فرضیه ها و پیشنهادات متعددى وجود دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت .الزم به ذکر است که 

هیچ کدام از این فرضیه ها به تنهایی توضیح کاملی براى فراموشی کودکی ارائه نمی دهد. 
محتواى عاطفی:محتواى عاطفی:

خاطراتی که براى فرد معنادار تر، منحصر به فردتر و حاوى اطالعات عاطفی بیشترى باشند، با جزئیات بیشترى ثبت می شوند 
و در نتیجه بهتر در یاد می مانند.

مهارت هاى زبانی:مهارت هاى زبانی:
به نظر می رسد به دلیل عدم تکامل مهارت هاى زبانی در نوزادان و کودکان (تا حدود 4-3 سالگی که زمان رشد سریع زبان 
است) در سال هاى آغازین زندگی فرد توانایی ثبت و رمزگذارى خاطرات خودزندگینامه اى2 را ندارد. در این سال ها خاطرات 
اغلب به شکل غیر کالمی (یعنی مجموعه اى از نمادها، تصاویر و صداها و...) ثبت می شوند و فرد توانایی توصیف دقیق آن ها 

را ندارد. این گونه از خاطرات با افزایش سن فراموش می شوند و پس از 11 سالگی دیگر در دسترس نیستند.(1)

خودشناسی:خودشناسی:
با گذشت زمان ، فرد درك بهترى از «خود» به عنوان یک فرد مستقل به دست می آورد و شروع به ثبت خاطرات و تجربیات 
خودزندگینامه اى می کند. این خاطرات بهتر و دقیق تر از خاطرات عمومی در یاد می مانند و محتواى احساسی و منحصر به فرد 

بیشترى دارند ولی ثبتشان دیرتر از آن ها شروع می شود.(1)
دالیلی که تا اینجا ارائه شد تا حدودى شاید بتوانند فراموشی نوزادى را در انسان توجیه کنند، اما مطالعات مقایسه اى نشان 
داده اند که این پدیده نه تنها در انسان بلکه در بسیارى از پستانداران دیگر مانند موش و خوکچه هندى نیز مشاهده می شود؛ 
در نتیجه یک علت بیولوژیکی یکپارچه نیاز است تا توجیه گر این پدیده در سایر حیوانات نیز باشد. دالیلی که تا کنون ارائه 

شده اند به شرح زیر هستند:

1 childhood or infertile amnesia
2 autobiographical experiences

تکامل هیپوکامپ و ارتباطات آن:تکامل هیپوکامپ و ارتباطات آن:
مطالعات بر روى مدل هاى حیوانی نشان می دهند که سیستم هیپوکامپ یک دورة بحرانی رشد دارد که در این دوره اتصاالت 
در  و   است  به خاطر سپردن  و  یادگیرى  نحوة  یادگیرى  حال  در  هیپوکامپ  واقع  در  و  می یابند  تکامل  سیستم  این  ارتباطات  و 
طول زمان از طریق تجربه بالغ می شود. این باعث می شود که یادگیرى وابسته به هیپوکامپ دیرتر تکامل پیدا کند و به همین 
دلیل خاطرات اپیزودیک (رویدادى) مربوط به اوایل زندگی به سرعت از بین می روند. این می تواند یکی از دالیل فراموشی دوران 
کودکی باشد اما یک عالمت سوال بزرگ در اینجا وجود دارد. اینکه چگونه خاطراتی که فرد حتی به یاد نمی آورد می توانند 

چنین تاثیرات عمیق و دائمی بر زندگی فرد بگذارند؟
گفته می شود که در این بازة زمانی که هیپوکامپ نابالغ است،  اطالعات نهفته اى را ذخیره می کند که تحت شرایط خاصی در 
آینده قابل بازیابی اند و می توانند علت تاثیرات عمیق تجربیات دوران نوزادى و سال هاى ابتدایی زندگی بر خلق وخوى فرد و 
آسیب هاى روانی ناشی از این دوران باشد. پیشنهاد شده که مکانیسم اصلی دوره هاى بحرانی، تغییر در مهار و تحریکی است که 

توسط انتقال دهندة عصبی GABA انجام می گیرد.
 wwww  هم در انسان و هم در جوندگان خاطرات مربوط به چه چیزى؟ چه کسی؟ کجا؟ و چه زمانی؟ که اصطالحا خاطرات 
نامیده می شوند، توسط هیپوکامپ و ساختارهاى مربوط به لوب گیجگاهی داخلی پردازش می شوند. از این خاطرات به عنوان 
خاطرات هیپوکامپ یاد می شود. هیپوکامپ این خاطرات را به تنهایی پردازش و ذخیره نمی کند، بلکه در فرآیندهاى رمزگذارى، 
تثبیت ،نگهدارى و بازیابی خاطرات با بخش هاى مختلف مغز اعم از قشرمخ و خصوصاً بخش هاى داخلی لوب گیجگاهی همکارى 
می کند. این سیستم  در طول زمان دچار تغییرات فیزیکی طوالنی مدتی می شود و بدین شکل فرایندهاى تثبیت و ذخیره 

سازى حافظه با گذشت زمان تکامل می یابند.
تحقیقات نشان داده است که توانایی ثبت خاطرات اپیزودیک در 3 سالگی ظاهر می شود اما در این سن علی رغم اینکه خاطرات 
کوتاه مدت به خوبی ثبت می شوند، توانایی ذخیره خاطرات طوالنی مدت هنوز به خوبی تکامل نیافته است. بنابراین کودکان 
در این سن می توانند خاطرات را براى مدت کوتاهی به خوبی ثبت کنند اما توانایی نگهدارى آن ها براى طوالنی مدت را ندارند.
در کل هم در انسان و هم در جوندگان ثابت شده است که یادگیرى مربوط به سیستم هیپوکامپ نسبت به یادگیرى مربوط به 
سیستم حافظه ى نا آشکار یا ضمنی1 دیر تر تکامل می یابد. در واقع حافظۀ آشکار یا صریح2 را در اوایل زندگی می توان براى 
کوتاه مدت ثبت کرد، اما امکان نگهدارى آنها براى طوالنی مدت وجود ندارد که شاید این مسئله با فراموشی دوران کودکی 

مرتبط باشد.(2)

نوروژنز :نوروژنز :
گزارشاتی مبنی بر سرعت بیشتر نوروژنز در ناحیه شکنج دندانه دار3 وجود دارد که باعث ادغام نورون ها در مدار هیپوکامپ  و 
بازسازى این مدارها می شود. با آزمایش هایی که روى موش ها انجام شد، مشاهده شد که افزایش نوروژنز در موش هاى بالغ باعث 
ایجاد فراموشی می شود. به عالوه در موش هاى نوزاد که سرعت نوروژنز هیپوکامپ باالست، کاهش این سرعت باعث کاهش نرخ 

فراموشی می شود. 
را  ها  مدار  این  در  شده  ذخیره  اطالعات  به  دسترسی   ، نورون ها  ادغام  و  جدید  مدارهاى  ایجاد  که  می شود  استدالل  رو  این  از 
مشکل تر می کند و مشاهده شده است که با افزایش عمر، خاطرة وابستگی آن به هیپوکامپ کمتر می شود و به همین علت با 

آسیب هیپوکامپ ، حافظه ى طوالنی مدتی که قبال ایجاد شده کمتر با اختالل مواجه می شود.
 در حیواناتی مانند خوکچه هندى و دگوس4 که بیشتر سلول هاى گرانولی5 قبل از تولد تولید می شوند، در زمان تولد سطح 
نوروژنز پایین است و در این حیوانات فراموشی نوزادى مشاهده نمی شود. مشاهده شده است که افزایش نوروژنز در این گونه ها 
هم باعث ایجاد فراموشی می شود . به طور خالصه می توان گفت که باال بودن میزان نوروژنز باعث بی ثباتی و در نتیجه فراموشی 

سریع خاطرات می شود.(3, 4)

1 implicit memory system
2 explicit memory system
3 dentate gyrus
4 degus
5 granule cells
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: : GABAGABA نقش ناقل عصبی نقش ناقل عصبی
عصبی  ناقل  معکوس  آگونیست هاى  که  شده است  اثبات 
GABA در اوایل رشد باعث کاهش نرخ فراموشی می شوند 
اما در صورت تجویز در بزرگسالی ، هیچ تأثیرى ندارند. به 
همین علت احتمال می رود که مهار شدید GABA در اوایل 

زندگی به فراموشی نوزادى کمک کند.(5)

هورمون استرس :هورمون استرس :
قرار  بررسی  مورد  گسترده  طور  به  استرس  هورمون  تاثیر 
سال هاى  در  استرس زا  تجربیات  که  شده  ثابت  و  گرفته 
خاطرات  ایجاد  باعث  مادر  از  جدایی  مانند  زندگی  ابتدایی 
پدیده  این  علت  می شود.  نوزادى  دوران  در  پایدارترى 
می تواند تسریع توسعه ى اتصال آمیگدال-   mPFC1 توسط 
کورتیزول باشد یا اینکه ممکن است به علت بلوغ سریع تر 

غدد درون ریز در پاسخ به ترس باشد.
مطالعات نشان داده اند که حافظه هاى اولیه و یادگیرى که 
در دوران نوزادى حاصل می شود، باعث تغییرات بیولوژیکی 
طوالنی مدت می شوند. پس پیشنهاد می شود که به احتمال 
زیاد این خاطرات حذف نمی شوند؛ بلکه با گذشت زمان از 

دسترس فرد خارج می شوند و دیگر قابل بازیابی نیستند.
اما اخیراً در یک فرضیۀ بیولوژیکی بیان شده است که تغییر 
پاك کردن  باعث   NMDA2 هاى گیرنده زیرواحد  بلوغ  در 
حافظه نمی شود بلکه باعث اختالل در بازیابی آن می شود 
اما در عین حال فعال کردن سلول هاى انگرام حافظه ( که 
حدى  تا  فقط  دارند)  نقش  حافظه  بازیابی  و  یادآورى  در 
بالك  همچنین  دهد.  کاهش  را  نوزادى  فراموشی  می تواند 
با  نمی کند.  مختل  را  نوروژنز   NMDA گیرنده هاى کردن 
توجه به این موارد، استدالل می شود که فراموشی نوزادى 
در اثر ترکیبی از شکست در بازیابی و تخریب حافظه ایجاد 
عمل  هم  از  مستقل  صورت  به  مکانیسم  دو  این  و  می شود 

می کنند.

1 medial prefrontal cortex
2 N-methyl-D-aspartate
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آرتا حاج آقازاده
علوم آزمایشگاهی ارومیه

از افسردیگ تا دفورمیشن 
سلول های خوین

بر  اختالل  این  می باشد.  امروز  جامعۀ  در  مهم  و  شایع  روانی  اختالالت  از  یکی  افسردگی، 
زندگی افراد تأثیر گذاشته و عملکرد آن ها را مختل می کند. اختالل افسردگی ماژور و اختالل 
خلقی،  اختالالت  با  که  می باشند  پیچیده اى  افسردگی  اختالالت  جمله  از  مداوم  افسردگی 
اختالالت  حتی  و  تمرکز  عدم  و  بی ارزشی  احساس  مثل  شناختی  عالئم  از  گروهی  با  همراه 

فیزیکی مانند خستگی و کمبود انرژى، مشخص می شوند. 
که  است  مشکالتی  شایع ترین  از  یکی   (MDD) بالینی افسردگی  یا  ماژور  افسردگی  اختالل 
امروزه بشر با آن دست و پنجه نرم می کند و تعداد زیادى از افراد جهان درگیر آن هستند. 
در این اختالل شخص به مدت حداقل دو هفته به شدت افسرده است و یا عالقه ى خود را 
حداقل  با  اختالل  این  می دهد.  دست  از  می برد،  لذت  آنها  از  قبال  که  فعالیت هایی  به  نسبت 
چهار مورد از نشانه هاى شناختی مانند تغییر در اشتها، بی خوابی یا پرخوابی، خستگی زیاد، 
احساس بی ارزشی و احساس ناامیدى یا بالتکلیفی همراه است. همچنین ممکن است فرد در 
انجام فعالیت هاى عادى روزانه دچار مشکل شود و گاهی اوقات احساس کند که زندگی ارزش 
زیستن را ندارد. خودکشی یک عالمت رایج در اختالل افسردگی ماژور می باشد و بخش قابل 

توجهی از مرگ و میر ناشی از این بیمارى را به خود اختصاص می دهد.
اختالل افسردگی مداوم یا دیستایمی (PDD)، نوعی افسردگی مزمن است که بیش از دو سال 
طول می کشد. در این اختالل، بیمار حداقل دوتا از نشانه هاى شناختی گفته شده در اختالل 
افسردگی ماژور را به صورت خفیف، متوسط یا شدید از خود نشان می دهد. درمان این نوع 

اختالل اغلب بصورت استفاده ازداروها و روان درمانی صورت می گیرد.

سلول ها  مختلف  انواع  از  سوسپانسیونی  خون،  که  آنجا  از 
سلول هاى  این  از  یک  هر  مورفولوژیکی  بررسی  با  می باشد؛ 
سالمتی  وضعیت  به  راجع  حیاتی  اطالعات  می توان  خونی، 
سلول هاى  شکل  تغییر  ارزیابی  می شود  گفته  کرد.  ارائه  فرد 
خونی (اندازه گیرى تنش برشی)، براى تشخیص و طبقه بندى 
بوجود  تغییرات  که  چرا  است؛  مناسب  انسانی  بیمارى هاى 
فیزیولوژیکی  عملکرد  با  سلول  مکانیکی  ساختار  در  آمده 
خواص  بنابراین،  می باشد.  مرتبط  نیز  آن  پاتولوژیکی  یا 
اطالعات  شامل  می تواند  خونی  سلول هاى  مورفولوژیکی 
پاتوفیزیولوژیکی مهمی در رابطه با اختالالت افسردگی باشد. 
ناشناخته  امروز،  به  تا  افسردگی،  اختالالت  پاتوفیزیولوژى 
نقش  فقط  فیزیولوژیکی  تظاهرات  رو،  این  از  و  بوده  است 

نظرى را در تشخیص داشتند.
 (HPA) افزایش فعالیت محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال
و التهاب مزمن با درجه پایین، دو ناهنجارى فیزیولوژیکی ثابت 
و برجسته در افرادى که از اختالالت افسردگی رنج می برند، 
می باشند؛ که به ترتیب با افزایش سطح گلوکوکورتیکوئیدها 
مانند  پیش التهابی  سایتوکاین هاى  و  کورتیزول  مانند 
اینترلوکین-6 و پروتئین واکنشگر C همراه می باشند. بدین 
 ترتیب، افزایش سطوح گلوکوکورتیکوئیدى، مستقیماً بر روى 
اکتین اسکلت سلولی و ساخت و متابولیسم لیپیدها و تشکیل 
لکوسیت ها  آن  دنبال  به  که  می گذارد؛  تاثیر  سلولی  غشاى 
نرم شده و مهاجرت آن ها از دیواره ى رگ ها افزایش می یابد. 
کاهش  موجب  نهایت  در  سلول،  ثباتی  بی  و  خمش  افزایش 
فرضیه  این  بنابراین،  می شود.  خونی  سلول هاى  عملکرد 
تغییر  با  افسردگی  اختالالت  که  باشد  داشته  وجود  می تواند 
ممکن  و  هستند  مرتبط  محیطی  خون  سلول هاى  عملکرد 
است با ویژگی هاى مورفورولوژیکی سلول مانند افزایش تغییر 

شکل پذیرى سلول نشان داده شوند.
عنوان  تحت  مقطعی،  مورد-شاهدى  مطالعه  یک  تازگی  به 
سلول هاى  خو در  با خلق  و  مرتبط  تغییرات مورفورولوژیکی 
شد.  انجام  زوریخ  دانشگاه  محققان  توسط  محیطی،  خون 
ویژه  به  افسردگی،  اختالالت  که  داد  نشان  مطالعه  این 
اختالالت افسردگی مداوم، با افزایش تغییر شکل سلول هاى 
خونی مرتبط هستند؛ این در حالی است که اندازة  سلول ها 
شرکت کنندگان  بررسی،  این  طی  نگرفتند.  قرار  تاثیر  تحت 
اختالالت  به  مبتال  فرد   69 و  گرفتند  قرار  غربالگرى  مورد 
افسردگی و 70 فرد سالم که براساس سن و جنس همسان 
استاندارد  بالینی  مصاحبه  یک  شدند.  آزمایش  وارد  بودند، 
شده به نام DIA-X-5 براى ارزیابی اختالالت روانی، توسط 
با  آن،  از  پس  گرفت.  صورت  مجرب  مصاحبه کنندگان 
انگشت  نوك  از  مویرگی  خون  نمونه  یک  النست  از  استفاده 

شرکت کنندگان، گرفته شد. 

یادگیرى  روش  از  استفاده  با  خونی  سلول هاى  انواع  سپس 
پارامترهاى  و  شد  طبقه بندى  مصنوعی  هوش  عمیق 
مورفولوژیکی مانند اندازه سلول و تغییرشکل سلولی براى هر 

سلول مشخص شدند. 
که  دریافتند  دانشمندان  گرفته،  انجام  آزمایش هاى  طی 
اختالالت  به  مبتال  بیماران  در  محیطی  خون  سلول هاى 
شکل پذیرتر  تغییر  کنترل،  افراد  با  مقایسه  در  افسردگی، 
لنفوسیت ها،  در  که  شکل پذیرى  تغییر  این  هستند. 
شد،  دیده  برجسته تر  بصورت  نوتروفیل ها  و  مونوسیت ها 
حاکی از آن بود که این تغییرات مکانیکی صورت گرفته در 
شود.  پایدار  ایمنی  پاسخ  باعث  می تواند  ایمنی،  سلول هاى 
تغییرشکل باالى سلول هاى ایمنی در بیماران افسرده ممکن 
کورتیزول  باالى  سطوح  به  نسبت  مستقیم،  پاسخ  در  است 
باشد؛ که باعث سازماندهی مجدد اکتین اسکلت سلولی و در 
دیگر،  سوى  از  شود.  می  سلولی  شکل  تغییر  افزایش  نتیجه 
گلبول هاى قرمز نیز در اختالل افسردگی مداوم تغییر شکل 
قرمز  گلبول هاى  شکل پذیرى  تغییر  بودند.  یافته  زیادى 
نقش  زیرا  است،  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  هموستاتیک 
آنها از جهت تأمین اکسیژن براى اندام هاى مختلف از جمله 

سیستم عصبی مرکزى، بسیار حیاتی می باشد.
طی این بینش جدیدى که در مورد پاتوفیزیولوژى اختالالت 
را  درمانی  جدید  امکانات  می توان  شده است،  ارائه  افسردگی 
با  را  سلول ها  ناکارآمد  عملکرد  و  کرد  فراهم  آیندگان  براى 

بهبود فرآیندهاى مکانیکی آن ها ارتقا بخشید.

1. Walther A, Mackens-Kiani A, Eder J, Herbig M, 
Herold C, Kirschbaum C, et al. Depressive disorders 
are associated with increased peripheral blood 
cell  deformability: a cross-sectional case-control 
�udy (Mood-Morph). Transl Psychiatry. 2022 
Apr;150:(1)12.
2 .https://neurosciencenews.com/depressive-
disorders-immune-cells20344-/
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درخشش نوروساینس در دندان پزشیک

حنا رنجبر
دندان پزشکی ارومیه

با توجه به بسیارى از عملکردهاى مبتنی بر عصب که در ناحیه ى دهان و صورت (مانند درد، 
چشایی، جویدن، بلع، ترشح بزاق) وجود دارد، نوروساینس به عنوان یک زمینۀ علمی مهِم مرتبط 
با دندانپزشکی، ظاهر شده است. برخی از  بینش هاى جدیدى که از طریق تحقیقات علوم اعصاب 
در مورد اساس عصبی این عملکردها به دست آمده است، شامل مسیرهاى عصبی و مدارهاى 
مغزى، زیربناى هر یک از این عملکردها، نقش فرآیندهاى عصبی و غیرعصبی و "پالستیسیته"ى 
آنها در تعدیل این عملکردها و امکان سازگارى با آسیب و درد بافتی و توانبخشی عملکردهاى 

دهان و صورت است.
تحقیقات در این زمینه به ویژه در طول پنج دهه ى گذشته رشد قابل توجهی داشته است؛ به 
طوري که به چاپ 35000 مقاله بین سال هاي 2009 تا 2018 رسیده است. یکی از محرك هاى 
اصلی افزایش پژوهش ها در این حوزه، پیشرفت در فناورى هاى مرتبط با تحقیقات علمی (مانند 
بوده  الکترونی  میکروسکوپ  از  استفاده  و  بافت شناسی  بررسی هاي  بهبود  الکتروفیزیولوژى)، 
و  مولکولی  زیست شناسی  ایمونوهیستوشیمی،  مانند  فناورى هایی  نیز  اخیر  سال هاى  در  است. 
با  رابطه  در  جدیدى  بینش هاى  ایجاد  به  منجر  و  است  بوده  کننده  کمک  مغزي  تصویربردارى 
عملکرد و اختالالت ناحیۀ دهان و صورت و همچنین سایر عملکردهایی که بر رفتارهاى دهان و 
صورت تأثیرگذار هستند، مانند هوشیارى، خواب، شناخت، هیجان، استرس، حافظه، شده است.

حس درد در ناحیۀ دهان و صورتحس درد در ناحیۀ دهان و صورت
و  است  جهانی  مشکل  یک  صورت  و  دهان  ناحیه ى  در  درد 
میلیون ها نفر را در سرتاسر جهان مبتال کرده است. بررسی 
تعامالت  و  گلیا  درگیرى  اخیر،  سلولی  و  مولکولی  یافته هاى 
شامل  که  دهانی،  درد  شایِع  بیمارى  چهار  در  را  نورون گلیا 
سردرد، آسیب پالپ دندان، اختالل عملکرد/ التهاب مفصل 
فکی گیجگاهی و سرطان سروگردن برجسته می کند . برخی 
از رویکردها براى کنترل درد در ناحیۀ دهان از سال ها قبل 
التهابی  ضد  داروهاى  مثال:  عنوان  (به  است  داشته  وجود 
غیر استروئیدى، مواد افیونی، بی حس کننده هاى موضعی) و 
بیهوشی  از  استفاده  در  قبل  سال  پنج  و  هفتاد  دندانپزشکان 
عمومی پیشرو بودند. پیشرفتی بزرگ در درك حس درد با 
چند  ویژگی  به  که  شد  حاصل  درد»  دروازه  تئورى «کنترل 
و  انگیزشی)  عاطفی،  شناختی،  تمایزي،  (حسی  درد  بعدى 
تأثیرات تعدیلی آن بر انتقال درد در سیستم عصبی مرکزي 
می توان اشاره کرد. همچنین باید توجه کرد که در این زمان 
خالص  منبع  عنوان  به  دندان  پالپ  آن،  از  بعد  دهه  چند  و 
گرفته  نظر  در  مرکزي  عصبی  سیستم  در  درد  ورودى هاى 
می شد، چرا که پالپ فقط توسط آوران هایی با قطر کوچک 
با  بدن  نقاط  سایر  در  که  می شود  عصب دهی   (CوA (فیبر 
درد سیگنالی همراه است. تا اینکه چند سال بعد، یافته هایی 
از  که  حسی  تنها  یعنی  درد،  از  مفهوم  این  که  آمد  دست  به 
کشید.  چالش  به  را  می شود  برانگیخته  دندان  عاج  و  پالپ 
این سوال همیشگی که چگونه عاج و پالپ باعث حساسیت 
دندانی می شود را با استفاده از ضبط هاى الکتروفیزیولوژیک 
و تکنیک هاى بافت شناسی جدید که نشان می داد آوران هاى 
پالپ  همچنین  و  عاجی  توبول هاى  واقع  در  کوچک  قطر  با 
که  شد  مشخص  گرچه  داد.  پاسخ  می کنند،  عصب بندى  را 
کنند  می  عصب دهی  را  پالپ  نیز  بزرگتر  قطر  با  آوران هایی 

 .(Abeta)
 A-delta بررسی هاى بعدى همچنین نشان داد که آوران هاى
و آوران هاى C-fiber در عاج نسبت به پالپ  به طور متفاوتی 
یک  عنوان  به  است  ممکن  ادونتوبالست  و  می شوند  فعال 
این  عجیب  ویژگی  کند.  عمل  انتقال  فرآیند  در  واسطه 
نقاط  سایر  در  که  عاجی  محرك هاى  به  پاسخ  براى  آوران ها 
بدن دردناك نیستند(مثًال لمسی، حرارتی) اخیراً مورد توجه 
به  پالپ،  آوران  انتهاى  می دهد  نشان  که  است  گرفته  قرار 
عنوان «algo-neuron» عمل می کند و بر ویژگی منحصر به 

فرد درد پالپی تأکید می کند.
در   (TRP) گذرا  پتانسیل  گیرنده  کانال  زیرگروه  چندین 
بیست سال گذشته در نورون هاى TG که پالپ دندان، پوست 
صورت، مخاط دهان، مفصل گیجگاهی فکی، زبان و مننژ را 

عصب دهی می کنند، کشف شده است. 

عالوه بر این، مشخص شده است که محرك هاى مضر، آسیب 
شیمیایی  واسطه هاى  شدن  آزاد  باعث  عصبی  التهاب  یا  و 
رگ هاى  یا  عصبی  انتهاى  بافت،  سلول هاى  از  متعددى 
خونی می شوند(مانند مادهP،CGRP ،OLAMS ، گلوتامات، 

پروستاگالندین ها).
مطالعات ثبت الکتروفیزیولوژیک، نشان داد که این واسطه ها 
فعال   TG در را  آنها  سل بادي  و  درد  آوران  انتهاى  می توانند 
یافته ها  این  دهند.  افزایش  را  آنها  تحریک پذیرى  یا  کنند 
به  داروها  برخی  بیشتر  اثر  نشانگر  و  دارند  بالینی  ارتباط 
عنوان مسکن مؤثرتر است. براى مثال داروهاى ضد التهابی 
 cox-2 مهارکننده هاى  عنوان  به  عملکرد  با  غیراستروئیدى، 
در آبشار اسید آراشیدونیک، تولید پروستاگالندین را سرکوب 
با  مرتبط  دردهاى  بر  آن ها  قوى  دردى  ضد  اثر  و  می کنند 
می شود.  استفاده  دندانپزشکی  در  معموالً  محیطی  التهاب 
درد  فرآیندهاى  مورد  در  و1980  دهه1970  در  مطالعات 
ترى ژمینال عمدتاً از مدل هاى درد حاد استفاده می کردند؛ اما 
بسیارى از مطالعات در طول سه  دهۀ گذشته، به جاى آن بر 
مکانیسم هاى درد مزمن یا پاتولوژیک دهانی صورت متمرکز 
مزمن  درد  به  که  مرکزى  مکانیسم هاى  به  توجه  با  شده اند. 
دهان کمک می کنند، ابتدا باید توجه داشت که مطالعات در 
پالپ  شدن  غیرفعال  که  داد  نشان  و1990  دهه هاى1980 
دندان(مثًال از طریق درمان کانال ریشه یا اندو) یا سبیل هاى 
در  نوروپالستیک  تغییرات  ایجاد  باعث  می تواند  صورت، 
درد،  نورون هاى  درمورد  شود.  بدن  حسی  نورون هاى 
التهاب  دنبال  به  اولیه  آوران  نورون هاى  در  که  بیش فعالی 
دهانی صورت یا آسیب عصبی رخ می دهد، باعث ایجاد رگبار 
می شود  هدایت   CNS به  که  می شود  عملی  پتانسیل هاى 
شیمیایی  واسطه هاى  سایر  و  گلوتامات  شدن  آزاد  باعث  و 
مطالعات  می کند.  القا  را  نوروپالستیک  تغییرات  که  می شود 
اخیر همچنین نشان داده است که حساسیت مرکزى عصب 
غیرعصبی-  سلول هاى  عملکردى  یکپارچگی  به  ترى ژمینال 
یعنی میکروگلیا و آستروگلیا در Vc و C2/C1 بستگی دارد، 
توسعۀ  براى  امیدوارکننده  اهداف  از  دیگر  یکی  بنابراین 
است  ممکن  دهانی،  درد  تسکین  براى  جدید  رویکردهاى 

سلول هاى غیرعصبی باشند.
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عملکرد  (تأثیرات  موتور  سنسوري  اختالالت  و  عملکرد عمکلرد  (تأثیرات  موتور  سنسوري  اختالالت  و  عمکلرد 
جویدن بر قدرت ادراك)جویدن بر قدرت ادراك)

آنالیزهاى  مغز،  تصویربردارى  مانند  رویکردهایی  ظهور 
به  جمجمه  ترانس  مغناطیسی  تحریک  و  بیوشیمیایی 
حرکتی  حسی-  الگوهاى  مورد  در  بیشترى  بینش هاى 
سایر  و  گفتار  بلع،  جویدن،  که  زیربنایی  مکانیسم هاى  و 
می کند،  مشخص  را  دهان  حرکتی  حسی-  عملکردهاى 
زیادى  تأثیرات  حرکتی  عصبی-  عمکردهاى  است.  انجامیده 
دندان،  اکلوزال  تغییرات  گرفتن،  گاز  نیروى  درد،  روى 
اختالل  جمله  از  ناکارآمد  حاالت  و  استرس،  ایمنی،  عوامل 
ارتباطات  از  یکی  دارد.  خواب  اختالالت  و  فکی  گیجگاهی- 
نوروپالستیسیته  به  مربوط  اخیر  مستندات  مرتبط،  بالینی 
سیستم حسی- حرکتی دهانی است. نوروپالستیسیته ناحیۀ 
دهانی، قشر حسی- حرکتی و سایر نواحی CNS در یادگیرى 
و  دهان  حرکتی  حسی-  مهارت هاى  سپردن  خاطر  به  و 
صورت،  دهانی  ناحیه ى  تغییرات  با  آنها  سازگارى  و  صورت 
دست  از  حتی  و  درد  تروما،  و  آسیب  سن،  افزایش  از  ناشی 
ایمپلنت،  مانند  دهان  توانبخشی  روش هاى  و  دندان ها  دادن 
زیرا  دارند  بالینی  پیامدهاى  یافته ها  این  دارد.  مهمی  نقش 
توانبخشی  یا  بهبود  یادگیرى،  براى  پالستیسیته  از  می توان 
و  بیماران  صورت  و  دهان  حرکتی  حسی-  مهارت هاى 
سازگارى آنها با درد، از دست دادن دندان ها یا سایر تغییرات 
در  تحقیقاتی  اخیراً  کرد.  استفاده  فک  یا  دهان  صورت،  در 
رابطه با بررسی رابطه ى بین توانایی جویدن و قدرت ادراك 
صورت گرفته است که نشان می دهد کاهش عمکلرد جویدن 
تغییر  قابل  بالقوه  و  ناشناخته  خطر  عامل  یک  است  ممکن 
فرضیه   . می کند  کمک  شناختی  زوال  توسعه  به  که  باشد 
کلی این تحقیقات مبنی بر این است که توانبخشی عمکلرد 
به  منجر  ثابت)  یا  متحرك  دندانی  پروتزهاى  (با  جویدن 
بهبود عملکرد شناختی می شود که عمدتاً در عملکرد حافظۀ 
اپیزودیک و یادگیرى، توسط آزمون هاى BVMT-R همراه با 
تغییرات عصبی در هیپوکامپ و یا قشر پیشانی اندازه گیرى 
شده است. پژوهش هاى صورت گرفته بر روى موش ها نشان 
بازگرداندن  و  مصنوعی  دندان هاى  جایگزینی  که  است  داده 
عملکرد جویدن در موش هاى مسن، منجر به مقابله با کاهش 
است  شده  هیپوکامپ  نورون هاى  عملکرد  و  فضایی  حافظه 
نوع  و  شناختی  زوال  بین  معنادارى  ارتباط  اینکه  جالب تر  و 
دندان از دست رفته وجود دارد؛ به طورى که مولرها که داراى 
قوى ترین ماهیچه هاى جونده هستند، می توانند به آزادسازى 
عوامل نوروتروفیک مهم مانند فاکتور نوروتروفیک مشتق از 
ورزش کردن  مشابه  فعالیتی  که  کنند  کمک   (BDNF)مغز
و  دهانی  بهداشت  اهمیت  به  نتیجه  در  می شود؛  محسوب 

حفظ عملکردهاى دندان ها در ثبات حافظه پی می بریم.

با توجه به مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که عالقه 
نوروساینس،  زمینۀ  به  دیگر  رشته هاى  محققان  روزافزون 
مانند  دیگر  کاربردى  و  علمی  شاخه هاى  به  علم  این  ارتباط 
زیادى  تکنولوژیکی  پیشرفت هاى  همچنین  و   دندانپزشکی 
که به طور مداوم در زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، هوش 
یافته هاى  دهنده ى  نوید  می شود،  ایجاد  غیره  و  مصنوعی 
بیشتر در مورد مکانیسم هاى زیربنایی عملکردها و اختالالت 
کلینیکی  و  بالینی  اثرات  شک  بدون  که  است  آینده  در 

ملموسی خواهند داشت.

1. Toniazzo MP, Nodari D, Muniz FWMG, 
Weidlich P. E�ect of mHealth in improving oral 
hygiene: A sy�ematic review with meta-analysis. J 
Clin Periodontol. 2019 Mar;309-297:(3)46. doi: 
10,1111/jcpe.13083. PMID: 30761580.
2. Hedberg L, Ekman U, Nordin LE, 
Smedberg JI, Skott P, Seiger Å, Sandborgh-
Englund G, We�man E, Kumar A, Trulsson M. 
Cognitive changes and neural correlates a�er 
oral rehabilitation procedures in older adults: a 
protocol for an interventional �udy. BMC Oral 
Health. 2021 Jun 297:(1)21;9. doi: 10,1186/
s5-01654-021-12903. PMID: 34107933; 
PMCID: PMC8191046.
3. Iwata K, Sessle BJ. �e Evolution of 
Neuroscience as a Research Field Relevant to 
Denti�ry. J Dent Res. 2019 Dec;-1407:(13)98
1417. doi: 0022034519875724/10,1177. 
PMID: 31746682.
4. Shinoda M, Imamura Y, Hayashi Y, Noma 
N, Okada-Ogawa A, Hitomi S, Iwata K. Orofacial 
Neuropathic Pain-Basic Research and �eir 
Clinical Relevancies. Front Mol Neurosci. 2021 Jul 
14:691396;6. doi: 10,3389/fnmol.2021,691396. 
PMID: 34295221; PMCID: PMC8291146.
 

منابع :منابع :



2929 2828

فاطمه احمدوش
داروسازى ارومیه

تازه های سایکوفارماکولوژی
FDA’s Center for Drug Evaluation and Research بخشی از سازمان غذا 
و داروى آمریکا (FDA) است که با توجه به داده هاى به دست آمده از بررسی ها 
و پس از اطمینان پیداکردن از ایمنی و اثربخشی داروها، آن ها را براى تجویز در 
شرایط مختلف مورد تایید قرار می دهد. تاییدیه هاى این مرکز به صورت به روز 
از طریق FDA در اختیار عموم قرار می گیرد و هرساله، گزارشی از فعالیت هاى 
می گردد.  منتشر  مختلف  حیطه هاى  در  شده  تأیید  داروهاى  شامل  مرکز  این 
در  توجه  مورد  و  مهم  چالش هاى  جمله  از  روان  و  اعصاب  بیمارى هاى  درمان 
تأییدیه هاى  جدیدترین  معرفی  به  ادامه  در  می شود.  محسوب  اخیر  سال هاى 

CDER در خصوص بیمارى هاى اعصاب و روان خواهیم پرداخت.
نالوکسون دارویی است که به عنوان آنتاگونیست اوپیوئید به کار می رود. در سال 
2021، دو شکل دارویی مختلف از داروى نالوکسون هیدروکلراید با میزان دوز 
بیشتر نسبت به اشکال تأیید شدة پیشین، به منظور افزایش تعداد انتخاب هاى 
موجود براى درمان اوردوز اوپیوئید به صورت اورژانسی مورد تایید قرار گرفتند. 
گرم  میلی   8 حاوى  بینی  اسپرى  یک  که  دارد  نام   Kloxxado آن ها،  از  یکی 
 4 یا   2 حاوى  بینی  اسپرى هاى  این،  از  پیش  است.  هیدروکلراید  نالوکسون 
میلی گرم نالوکسون هیدروکلراید، تحت عنوان Narcan مورد تأیید قرار گرفته 
تک دوِز  تزریقی  محلول  صورت  به  که  است   Zimhiدیگر دارویی  شکل  بودند؛ 
حاوى 5 میلی گرم نالوکسون هیدروکلراید، تأیید گردیده است. موارد تأیید شدة 
از  کدام  هیچ  البته  بودند.  دارو  میلی گرم   2 و   0,4 حاوى  مشابه،  نوع  از  پیشین 
دو شکل دارویی که به تازگی مورد تأیید قرار گرفته اند، جایگزین مراقبت هاى 

درمانی اورژانسی نیستند.

aducanumab-avwa با نام تجارى Aduhelm اولین داروى 
در  که  است   2003 سال  از  آلزایمر  بیمارى  براى  شده  تأیید 
ژوئن سال 2021 به شکل اضطرارى مورد تأیید قرار گرفت. 
بیمارى  پاتوفیزیولوژى  و  است  تزریقی  شکل  به  دارو  این 
هدف  مورد  را  مغز  در  بتا  آمیلوئیِد  پالك  هاى  یعنی  آلزایمر، 
آنتی بادى  یک   aducanumab-avwa واقع در  می دهد.  قرار 
غیرمحلول  یا  محلول  تجمعی  اشکال  علیه  مونوکلونال 
آملیوئید هاى بتا است. با وجود این که تا پیش از این در مورد 
نظرهایی  اختالف  آلزایمر  بیمارى  در   Aduhelm اثربخشی 
نشان دهندة  که  دست آمده  به  داده هاى  طبق  بود،  مطرح 
کاهش تعداد پالك هاى آمیلوئیِد بتا در پی مصرف این دارو 
تأییدیۀ  دلیل  کرد.  دریافت  را  تأییدیه   Aduhelm بودند، 
صدى،  در  صد  اطمینان  عدم  وجود  با  دارو  این  اضطرارى 
دست یابی  اهمیت  و  آلزایمر  بیمارى  جدى  و  خاص  شرایط 
هرچه سریع تر بیماران به دارویی که منافعی را در جهت رفع 
 Aduhelm با درمان  شروع  بود.  دارد،  همراه  به  بیمارى  این 
پیشنهادى  نگه دارندُة  دوز  و  گیرد  صورت  کم  مقادیر  با  باید 
هر  ازاى  به  میلی گرم   10 وریدى  داخل  انفوزیون  دارو،  این 

کیلوگرم وزن بدن طی یک ساعت، هر 4 هفته می باشد. 
CDER در سال 2021 دو دارو را جهت کاهش تعداد حمالت 
میگرنی در بیماران مبتال به میگرن هاى دوره اى مورد تایید 
قرار داد. هر دو دارو آنتاگونیست گیرندة پپتیدى و وابسته به 
ژن کلسی تونین هستند. یکی از آن ها داروى atogepant با 
نام تجارى Qulipta است که به شکل قرص هاى 10، 30 و 60 
میلی گرم، با توصیه به مصرف یک بار در روز، به عنوان درمان 
پیش گیرانه در اوت سال 2021 تأیید شد. Rimegepant با 
سریع  تجارى Nurtec ODT نیز دارویی به شکل قرص  نام 
مورد  حاد  میگرن  درمان  براى  قبًال  که  دهانیست  بازشوندة 
جدیدى  تأییدیۀ   ،2021 سال  در  ولی  بود  گرفته  قرار  تأیید 
بدین  نمود؛  دریافت  میگرن  حمالت  کاهش  به  کمک  براى 
در  روز  یک  صورت  به  دارو  از  میلی گرم   75 مصرف  منظور، 

میان توصیه می گردد. 
بیمارى هاى نادر نیز مورد توجه CDER هستند؛ دیستروفی 
پسربچه ها  در  که  است  بیمارى ژنتیکی  یک  دوشن  عضالنی 
موجب  دیستروفین،  تولید  کاهش  دلیل  به  مرور  به  و  ایجاد 
بیمارى،  این  از  نوعی  در  می گردد.  ضعف  و  عضالت  تحلیل 
اثر  کردن  معکوس  براى  که  می دهد  رخ  گونه اى  به  جهش 
آن، نیاز است اگزون 45 نادیده گرفته شود. اگزون بخشی از 
DNA است که اطالعات مورد نیاز براى تولید پروتئین ها را 
 Amondys با نام تجارى casimersen فراهم می کند. داروى
به   2021 سال  فوریۀ  در  که  است  تزریقی  داروى  یک   45

عنوان نخستین دارو براى افراد دچار این نوع از 

 antisense یک  دارو  این  گرفت.  قرار  تأیید  مورد  جهش، 
در  که  است  شده  مشاهده  و  است   oligonucleotide
دیستروفین  تولید  افزایش  دارو،  این  مصرف کنندة  افراد 
صورت  به   45  Amondys دلیل،  همین  به  می دهد؛  رخ 
اضطرارى مجوز تجویز در این شرایط خاص را دریافت کرد. 
 efgartigimod داروى   ،2021 سال  دسامبر  در  همچنین 
بیماران  درمان  براى   Vyvgart تجارى  نام  با   alfa-fcab
گیرندة  ضد  آنتی بادى  تست  که  میاستنی  گراویس  به  مبتال 
استیل کولین آن ها مثبت است، از سوى CDER مورد تأیید 

قرار گرفت.
روان  و  اعصاب  بیمارى هاى  خصوص  در  تأییدیه  جدیدترین 
 Ztalmy تجارى  نام  با   Ganaxolone داروى  به  متعلق  نیز 
است؛ این دارو یک تعدیل کنندة مثبت گیرندة GABA است 
درمان  براى  دارو  اولین  عنوان  به   2022 سال  مارس  در  که 
 cyclin-dependent نقص  بیمارى  به  مربوط  تشنج هاى 
انسفالوپاتی  یک   CDD .شد تأیید   (CDD) 5  kinase-like
به  مربوط  ژن  در  جهش  نتیجۀ  در  که  است  نادر  تشنجی 
و  می آید  وجود  به   5  cyclin-dependent kinase-like
بدین ترتیب، در عملکرد طبیعی و تکامل مغز اختالل ایجاد 
این  مورد  در  اختصاصی  داروى  نخستین   Ztalmy می شود. 
بیمارى بوده که به شکل سوسپانسیون خوراکی 50 میلی گرم 
مورد  روز  در  بار  سه  می تواند  و  دارد  کاربرد  میلی لیتر  هر  در 
 ،Ztalmy استفاده قرار گیرد. در هنگام شروع درمان با داروى
دوز  میزان  مرور  به  و  گردد  تجویز  دارو  از  کمی  مقادیر  باید 

مصرفی افزایش یابد.
با توجه به گزارش مربوط به سال CDER 2021 و همچنین 
مرکز  این   ،FDA طریق  از  شده  منتشر  روز  به  اطالعات 
دو  طی  در  کووید-19  بیمارى  شیوع  وجود  با  است  توانسته 
سال اخیر و تمرکز جهانی براى کنترل آن، فعالیت هاى خود 
جهت بهبود وضعیت سالمت در حیطه هاى مختلف از جمله 
پیشرفت هاى  به  و  دهد  ادامه  را  روان  و  اعصاب  بیمارى هاى 

خوبی دست یابد. 

. 1 https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-
cders-new-molecular-entities-and-new-
therapeutic-biological-products/novel-drug-
approvals2021-

. 2 https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-
cders-new-molecular-entities-and-new-
therapeutic-biological-products/novel-drug-
approvals2022-

. 3 www.fda.gov

. 4 www.accessdata.fda.gov

 

منابع :منابع :



3131 3030

اسماعیل کریمی
مدیریت خدمات بهداشتی اصفهان

پرستاری علوم اعصاب؛ برریس چالش ها
اختالالت عصبی سهم بزرگی از بار جهانی بیمارى ها را تشکیل می دهند. در طبقه بندى بین المللی 
بیمارى هاى  آن ها  میان  در  است.  شده  ذکر  شرایط  تعداد  بیشترین  داراى  نورولوژى  بیمارى ها1، 
و  مننژیت)  حاد(مانند  آن ها  از  برخی  ام اس)،  مزمن(مانند  آن ها  از  بسیارى  که  دارد  وجود  متفاوتی 
برخی نتیجۀ یک تروماى ناگهانی هستند که تعداد کمی از آن ها کامًال قابل  درمان اند. ساالنه 15 
میلیون نفر در سراسر جهان نیز به سکته ى مغزى مبتال می شوند که منجر به مرگ 5 میلیون نفر و 

ناتوانی دائمی 5 میلیون نفر دیگر می شود.
می کنند.  فعالیت  بهداشتی  مراقبت هاى  سیستم هاى  پرستاران  سایر  مانند  اعصاب،  علوم  پرستاران 
مراقبت   محیط هاى  در  و  عمر  طول  در  عصبی  اختالالت  و  بیمارى ها  انواع  به  مبتال  افراد  از  آن ها 

بهداشتی مراقبت می کنند. 
و  سر  به  ضربه  ازجمله  عصبی،  اختالالت  و  آسیب ها  به  مبتال  بیماران  اعصاب،  علوم  پرستار  یک 
ستون فقرات ناشی از تصادفات، یا بیمارى هایی مانند بیمارى پارکینسون، آلزایمر، صرع و مولتیپل 
اسکلروزیس را درمان می کند. بدون شک علوم اعصاب از سخت ترین تخصص هاست و تبدیل  شدن 
به یک پرستار علوم اعصاب نیز نیازمند درك جامعی از نحوه ى عملکرد سیستم عصبی و تأثیر آن بر 
ذهن و بقیۀ بدن است. مراقبت از بیماران مبتال به بیمارى هاى عصبی و آسیب هاى مغزى نیز نیازمند 
هوشیارى و توانایی نظارت دقیق بر وضعیت هر بیمار است. مسئولیت هاى این نوع پرستارى، شامل 

ارزیابی مداوم عالئم حیاتی بیمار، توانایی صحبت کردن و رفلکس ها و پاسخ هاى اوست.
رفتار  پیش بینی  قابل   غیر  می توانند  می کنند،  نرم  دست وپنجه  عصبی  اختالل  یک  با  که  بیمارانی 
کنند. درنتیجه پرستاران علوم اعصاب باید صبور و دلسوز باشند تا به بیماران مبتال به ناتوانی هاى 
شامل:  که  دارد  وجود  زمینه  این  در  نیز  مختلفی  تخصص هاى  کنند.  کمک  طوالنی مدت  یا  مزمن 
جراحی مغز و اعصاب، آسیب هاى مغزى و نخاعی، شرایط عصبی طوالنی مدت (نظیر سکته مغزى، 

ام اس، پارکینسون و صرع) و مراقبت هاى ویژه است.

1 ICD

البته که مراقبت از افراد مبتال به بیمارى هاى عصبی وظیفه ى 
همه پرستاران است و متخصصان مراقبت هاى بهداشتی باید 
اطمینان یابند که دانش و مهارت الزم براى برآوردن نیازهاى 
اعصاب،  علوم  پرستارى  همواره  پس  دارند.  را  بیماران  این 
مراقبت هاى  دهندگان  ارائه  و  پرستاران  دیگر  براى  حتی 

درمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
پرستارى علوم اعصاب، به عنوان یک  رشته ى چالش برانگیز و 
در عین  حال پرارزش، با دانستن عملکرد مغز و چگونگی تأثیر 
و  بیمارى ها  ویروس ها،  یا  تروما  مختلف،  موقعیت هاى  بر  آن 
نیز با پیشرفت روزافزون دانش تخصصی پزشکی در حوزه ى 

مغز و اعصاب، آینده ى درخشان و نقش پراهمیتی دارد.
امروزه در برخی کشورهاى غربی  البته نه به صورت گسترده- 
(کارشناسی  اعصاب  علوم  مدرك  و  تخصصی  رشته ى 
می شود.  ارائه  اعصاب  علوم  پرستارى  و  عصب شناسی) 
زمینه  این  در  ما  کشور  در  موجود  رشته ى  مشابه ترین 
میان  پرطرفدار  رشته هاى  از  یکی  است.  «روان پرستارى» 
وجود  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  که  پرستارى  دانشجویان 
ارشد  کارشناسی  که  است  پرستارى  روان پرستار،  اما  دارد. 
خود را در حوزه بهداشت روان گذرانده است و باید با کسب 
مهارت هاى  و  مراقبت ها  زمینۀ  در  کافی  تجربه  و  مهارت 
پرستارى، به افرادى که دچار اختالالت روان پزشکی هستند 

خدمت کند.
چالش هاى پرستارى در علوم اعصابچالش هاى پرستارى در علوم اعصاب

موارد  همه  از  بیشتر  درمجموع  عصبی،  سیستم  اختالالت 
بسترى شدن در بیمارستان، مراقبت طوالنی ترى را به همراه 
دارند. با این حال منابع الزم براى مراقبت هاى عصبی از نظر 
بیمارى هاى  و  سرطان  با  مقایسه  در  انسانی  نیروى  و  مالی 

قلبی عروقی به  طور چشمگیرى کمتر است! 
در اکثر نقاط جهان، منابع موجود براى مراقبت هاى عصبی 
در مواجهه با نیاز جهانی ناکافی است، به حدى که در جوامع 
هر  ازاى  به  اعصاب  و  مغز  متخصص   10 تا   1 بین  غربی، 
100,000 نفر جمعیت می بینیم، در حالی  که در سایر نقاط 
حاشیه اى  حضور  فقط  یا  نداشته  وجود  چیزى  چنین  جهان 

دارند.
در کشورهاى توسعه یافته، پیشرفت هاى پزشکی باعث رشد 
سکته  نظیر  عصبی  آسیب هاى  تخصصی  مراقبت  واحدهاى 
پارکینسون  و  عقل  زوال  تروماتیک،  مغزى  آسیب  مغزى، 
با  پرستارى  اختصاصی  آموزش  پیشرفت ها،  این  است.  شده 
هدف بهبود مراقبت در حوزه ى علوم اعصاب را ضرورى کرده 
است. با این  حال، از آنجایی که مراقبت از بیمارى هاى عصبی 
خرید  براى  کمترى  توانایی  که  کشورهایی  است،  پیچیده تر 
شکاف  دارند،  تخصصی  فوق  تیم هاى  تشکیل  یا  تجهیزات 
این  اصلی  چالش  امروزه  کرد.  خواهند  تجربه  را  بزرگترى 

حوزه این است که با ارائه ى طیف وسیعی از راه حل ها، 

ارزیابی  این  و  نمی دهند  انجام  عصبی»  «معاینه  پرستاران 
به  نیز  مراقبت  الگوهاى  تغییر  است.  پزشک  سطح  در  هنوز 
دانش کارى پیشرفته تر و نیروى کار نیاز دارد. به  عنوان  مثال، 
اگر پرستارى مسئولیت مراقبت از 40 بیمار را بر عهده دارد، 
بار سنگین وظایف مراقبت اولیه، ممکن است ارزیابی عصبی 
موجود  منابع  فیزیکی  چالش هاى  کند.  حذف  را  پیشرفته تر 
نیز ممکن است یک مانع باشند. ممکن است بودجه ى الزم 
وجود  عصبی  مانیتورینگ  تجهیزات  نگهدارى  یا  خرید  براى 
چنین  کاربرى  براى  شرایط  واجد  کارکنان  یا  باشد  نداشته 

وسایلی در دسترس نباشد.
زیادى  نکات  اعصاب،  علوم  پرستارى  کنفرانس  دومین  در 
مورد بحث قرارگرفته است. این کنفرانس 2 روزه در لندن، با 

موضوع «چالش هاى پرستارى در علوم اعصاب» برگزار شد.
یکی از اساسی ترین چالش هایی که یک پرستار علوم اعصاب 
مقیاس  از  مناسب  استفاده  شود،  مواجه  آن  با  است  ممکن 
تیزدیل،  گراهام  سر  پروفسور  است.   (GCS) گالسکو  کماى 
از  و  اسکاتلند   NHS Quality Improvement رئیس 
هر  انداخت.  راه  به  را  شدیدى  بحث هاى   ،GCS نویسندگان
عمدتاً  و  داشته  را  خود  خاص  رویکرد  اعصاب  و  مغز  جراح 

مشاهدات و نوشته هاى پرستاران را نادیده می گیرد.
این  اصالح  براى  که  رسیدند  نتیجه  این  به  جنت  و  تیزدیل 

رویکرد به سه چیز نیاز است:
باید •  همه  اعصاب  و  مغز  متخصصان  و  پرستاران  وضوح: 

داشته  هستند،  آن  دنبال  به  ازآنچه  مشترکی  درك 
باشند.

سازگارى: بر روى اصطالحاتی توافق شده و به طور مداوم • 
استفاده شوند.

تغییر: توافق شود که هدف ارزیابی تشخیص تغییرات در • 
وضعیت هوشیارى بیمار است.

جراح   ،TW Langfitt که  افتاد  اتفاق  زمانی   GCS پیشرفت
جهان  سراسر  در  را  آن  از  استفاده  آمریکایی،  اعصاب  و  مغز 
و  بیشتر  بحث هاى  آینده،  در  که  می رود  انتظار  کرد.  توصیه 

پیشرفت هاى مختلفی در این راستا انجام شوند.
داشته  عصب شناسی  در  زیادى  پیشرفت هاى  تحقیقات، 
روانپزشکی  رشته  که  کرد  تصور  می توان  چنان چه  است، 
تبدیل  نورولوژى  از  شاخه اى  به  فقط  روزى  است  ممکن 
شود. تام ایرد، مدرس دانشکده بهداشت و مراقبت اجتماعی 
در  می توان  را  رشته  دو  این  بین  «تمایز  می گوید:  لندن  در 
زیر  که  را  آنچه  کرد!  جست وجو  آلزایمر  و   (Nissl) نیسل 
میکروسکوپ خود می بینیم «عصب شناسی1»  و آنچه را که 
نمی توانیم «روانپزشکی2»  نامیده ایم. اما هنوز مطالب زیادى 
در مورد مکانیسم هاى عصبی که پشتوانه ى رفتارهاى روانی- 

اجتماعی ماست وجود دارد.»

1 neurology
2 psychiatry
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در  اخالقی  پریشانی  توصیف  براى  ویژگی  چهار  اعصاب،  علوم  پرستارى  در  اخالقی  پریشانی  عنوان  با  مطالعه اى  در  راسل 
این  تمامی  اطمینان.  عدم  و  متضاد،  وفادارى هاى  ناتوانی،  منفی،  احساسات  است؛  آورده  دست  به  اعصاب  علوم  پرستارى 
جامعه  در  را  فرآیندها  آن ها،  صحیح  مدیریت  و  راهکارها  ارائه  موارد،  این  از  آگاهی  دارند.  باهم  نزدیکی  ارتباط  ویژگی ها 

پرستارى علوم اعصاب تسهیل می کند.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
حرکتی،  حسی-  اختالالت  از  پیچیده  ترکیبی  شامل  که  شدید  عصبی  شرایط  به  مبتال  بیماران  از  اعصاب  علوم  پرستاران 
شناختی و عاطفی است مراقبت می کنند. این بیمارى ها تأثیر زیادى بر زندگی بیماران و خانواده هاى آن ها دارد. این بدان 
معناست که پرستاران علوم اعصاب باید در رسیدگی به موقعیت هاى تهدید کننده زندگی، توانبخشی و مراقبت هاى تسکینی 
طوالنی مدت مهارت داشته باشند. همواره در این راستا چالش ها و دشوارى هایی وجود داشته و دارد که با گسترش دانش 
چالش ها  این  رفع  درصدد  بسیارى  پژوهشگران  و  دانشمندان  امروزه  می شود.  تغییراتی  دستخوش  حیطه،  این  تخصصی 

فعالیت کرده و به ارائه راهکارها می پردازند. 

1. Standards of care for patients with neurological disease. A consensus. Report of a working group. 
Research Unit, Royal College of Physicians, London. Journal of the Royal College of Physicians of London. 
7-90:(2)24;1990.
2. Benison L. Challenges and controversies in neuroscience nursing. MA Healthcare London; 2007.
3. DeLemos C, Evans VJJoNN. Globalization of neuroscience nursing: challenges and opportunities. 
LWW; 2020. p. 3-92.
4. Russell AC. Moral di�ress in neuroscience nursing: an evolutionary concept analysis. �e Journal 
of neuroscience nursing : journal of the American Association of Neuroscience Nurses. -15:(1)44;2012
24; quiz 6-5.
5. Woods JM. Reflections on 50 Years of Neuroscience Nursing: Movement Disorders, 
Neuromuscular Disease, and Multiple Sclerosis. �e Journal of neuroscience nursing : journal of the 
American Association of Neuroscience Nurses. 12-5:(1)50;2018.

منابع :منابع :

مغز انسان یم تواند خود را تغیری دهد؟!
این ماجرا بیش از چهار قرن است که راه به جایی نبرده است زیرا 
ساختار  و  آناتومی  که  بود  براین  دانشمندان  باور  اخیر  هاى  دهه  تا 

نورونی مغز انسان ثابت است.
تصور بر این بود که پس از دوران نوزادى شکل و ساختار مغز بدون 
تغییر به حیات خود ادامه می دهد و در نهایت با پا به سن گذاشتن 
نمی کند،  رشد  مغز  تنها  نه  و  شده  آغاز  مغز  سلولی  اضمحالل  فرد، 

بلکه در معرض آسیب و نابودى نیز قرار می گیرد.
همچنین باور به این موضوع و ورود آن به کتب دانشگاهی و پزشکی 
وضعیت  بهبود  براى  تالش  فایدگی  بی  و  پوچی  حس  القاى  باعث 
غیر  احساس  این  بود.  شده  مغزى  محدودیت هاى  به  مبتال  افراد 
قابل درمان بودن آسیب هاى مغزى شاید هم اکنون نیز در بعضی از 
جوامع پزشکی پیرامون ما حاکم باشد. در اینجا باید اعتراف کنیم 
که ایدة تغییر ناپذیرى مغز در ابتدا ایده اى کامًال درست با پشتوانه 
اى علمی بوده است؛ چرا که عدم بهبودى کامل مبتالیان به آسیب 
هاى مغزى و عدم تغییر شواهد ماکروسکوپیک آناتومی مغز این ایده 

را رواج می دادند.
اصطالح « نورو پالستیسیتی» براى اولین بار در اواخر قرن نوزدهم 
میالدى مطرح شده است ولی تا دهه هاى قبل توافقی بر روى قبول 
یا رد این اصطالح نشده بود و کماکان ایده تغییر ناپذیرى مغز، حرف 

اول را در زمینه دانش مغز میزد.
با پیشرفت علم و ایجاد مدالیته هاى جدید در حیطه مطالعه مغز، 
کار  ما  مغز  چگونه  اینکه  از  دقیق تر  درك  از  استفاده  با  دانشمندان 
و  مغز  ساختار  نبودن  ثابت  بر  مبنی  شواهدى  توانستند  می کند، 

توانایی ترمیم آسیب ها ارائه کنند.
فعالی  بیش  و  توجه  نقص  اختالل  حوزة  در  اخیراً  که  مطالعه اى  در 
انجام شده است، مطالعات MRI بر روى 1713 شرکت کننده نشان 
فعالی  بیش  اختالل  به  مبتال  بزرگساالن  و  کودکان  که  می دهد 
دمی،  آمیگداال،  اکومبنس،  هسته  از  کمترى  حجم   (ADHD)
و  دارند  را  مغز  داخل  و  مغز  قشر  کلی  حجم  و  پوتامن  هیپوکامپ، 
 ADHD از سطح و ضخامت قشر کمترى در مقایسه با افراد بدون

برخوردار هستند (1).
سال  چند  تا  که  نباشد  ذهن  از  دور  شاید  یافته ها،  این  به  توجه  با 
دیگر غیر قابل درمان بودن بیمارى هاى مغزى و اعصاب به طور کل 

منسوخ شود.

 1.         Peng X, Lin P, Zhang T, Wang J. Extreme learning machine-based classification 
of ADHD using brain �ructural MRI data. PloS one. 2013 Nov 11)8;19):e79476 
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مهدى محبعلی زاده
پزشکی ارومیه
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ثنا موسوى
پزشکی ارومیه

در آزمایشگاه میل نقشه برداری مغز 
چه یم گذرد؟

کیمیا قادرى
پزشکی ارومیه

در 21 اردیبهشت ما، اعضاى شوراى مرکزى کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشکده تحقیقات بالینی، به بازدید 
از «آزمایشگاه ملی نقشه بردارى مغز» رفتیم تا بتوانیم آنچه را می بینیم به رشتۀ تحریر درآوریم و خوانندگان 

نشریۀ آرمان را نیز با تجربۀ چنین بازدیدى آشنا کنیم.

گریزى به کلیات آزمایشگاه ملی نقشه بردارى مغز :گریزى به کلیات آزمایشگاه ملی نقشه بردارى مغز :• • 
آزمایشگاه ملی نقشه بردارى مغز به منظور پاسخ گویی به بخشی از نیازهاى پژوهشی و فناورى کشور در زمینۀ 
ایجاد زیرساخت تصویربردارى و تحریک مغزى براى تحقیقات شناختی و ارائۀ خدمات دانش بنیان و روزآمد در 
حوزه علوم و فناوري هاى شناختی ایجاد شده است که به صورت هیئت امنایی اداره شده و یک موسسه ى ملی 

است که در اختیار همۀ دانشگاه ها و محققان کشور قرار می گیرد. 

حال، جزیی نگر پیش رویم:حال، جزیی نگر پیش رویم:• • 
در طول بازدید، بخش هاى مختلفی از آزمایشگاه نقشه بردارى مغز را مشاهده نمودیم که هرکدام را به صورت جداگانه توضیح 

خواهیم داد:

::MRIMRI
دستگاه MRI موجود در این بخش، بیشتر جنبۀ تحقیقاتی داشته و به ندرت در زمینۀ تشخیص مورد استفاده قرار می گیرد. این 
دستگاه بر سه نوع است؛ شامل سه تسال، زیمنس و نوع عملکردى MRI (fMRI) که در همراهی با تجهیزات جانبی آن مانند 

کویل سر متشکل از 64 و 20 کانال با دقت و رزولوشن باال و دستگاه ریسپانس، نقش مهمی را در این آزمایشگاه ایفا می کند.

وجه تمایز این دستگاه با دستگاه هاى موجود در بیمارستان چیست؟وجه تمایز این دستگاه با دستگاه هاى موجود در بیمارستان چیست؟
نام گذارى دستگاه هاى MRI براساس قدرت مغناطیسی  است و تفاوت اصلی این دستگاه ها با دستگاه  MRI مراکز درمانی، 
در قدرت تسالى آن هاست که اغلب در رنج تشخیصی 1.5 تسال قرار می گیرند و با این تعاریف، قدرت تشخیصی دستگاه هاى 
3 تسال باالتر ست. این نکته نیز قابل ذکر است که به علت مغناطیس باالى این دستگاه، تمامی وسایل الکترونیکی و فلزى در 

فاصله اى مشخص از آن دچار آسیب می شوند.
در fMRI، یک سرى وظایف و فعالیت ها تعریف می شود، مانند ضربه زدن با انگشت و سپس در زمان انجام فعالیت، تصویربردارى 

انجام می شود و حین تصویر بردارى، فعالیت همان نقطۀ موجود در مغز بررسی خواهد شد.

:(:(TMSTMS) تحریک مغناطیسی فراجمجمه اى مغز) تحریک مغناطیسی فراجمجمه اى مغز
این بخش در زمینۀ تحقیقاتی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرد؛ بطور مثال از طریق این روش، درمان افسردگی به عنوان 

یک پروژة تحقیقاتی مورد مطالعه قرار می گیرد. 

روش کار به چه صورتی ست؟روش کار به چه صورتی ست؟
در  حالت کلی، از طریق این دستگاه نورون هاى مغزى را تحریک می نماییم و یا تحریک را القا می کنیم. این القا، می تواند به 
صورت تحریکی یا مهارى باشد و میزان فرکانس تولیدى در ایجاد نوع القا دخیل است؛ مثًال اگر زیر یک هرتز باشد، مهارى و 

اگر باالى 5 هرتز باشد، تحریکی است.
کویل هاى متفاوتی در این روش مورد استفاده قرار گرفته که از جمله وظایف آن ها، انتقال جریان مغناطیسی به ناحیه اى ست 
که دربرمی گیرند. کویل هاى موجود، در اشکال متنوعی ساخته می شوند و براساس آن، وظایف مختلفی بر عهده می گیرند؛ 
بطور مثال، کویل هاى هشتی یا پروانه اى، نقطه اى را بصورت کانونی تحریک کرده و نوع دایره اى، نواحی گسترده ترى از مغز را 

تحریک می کند. 

نقطۀ مورد مطالعه در مغز چگونه مشخص می شود؟نقطۀ مورد مطالعه در مغز چگونه مشخص می شود؟
هدایتگر  دستگاه  این  فعالیت  می کند.  راهنمایی  نظر  مورد  تحریکی  نقطۀ  تعیین  در  را  ما  هدایتگر،  یا   navigation دستگاه 

به واسطۀ مادون قرمز انجام می شود.
هر کدام از لوازم جانبی این هدایتگر، تعدادى گوى آینه اى نیز دارد. روش کار با این هدایتگر به این صورت ست که یک رفرنس 
با سه گوى آینه اى روى سر فرد قرار می گیرد. با توجه به نتیجۀ   MRI پیشین بیمار، گوى ها را در نقاط موردنظر قرار می دهیم 

و نتایح براساس خواستۀ محقق تفسیر می شود.

استفاده از این دستگاه، عوارضی نیز خواهد داشت؟استفاده از این دستگاه، عوارضی نیز خواهد داشت؟
بسته به ظرفیت و آستانۀ حرکتی فرد، افراد با احساسات مختلفی مانند گزگز خفیف تا درد شدید روبه رو می شوند.

شیوا حالج
پزشکی ارومیه
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:(:(VRVR) واقعیت مجازى) واقعیت مجازى
و   HTC نام هاى به  دستگاه  نوع  دو 
OCULUS در این بخش وجود دارد 
رزولوشن  میزان  در  آن ها  تفاوت  که 
است.  استفاده  مورد  عینک هاى 
انواع  درمان  جهت  دستگاه  این  از 
پزشکان  و  پرستاران  آموزش  فوبیا، 
براى  کودکان  آموزش  همچنین  و 
پرخطر  موقعیت هاى  در  حضور 

استفاده می شود. در آزمایشگاه ملی نقشه بردارى مغز، از این دستگاه ها براى تحریک بخش مورد نظر در مغز و همچنین ترکیب 
این روش با سایر بخش ها هم چون EEG ،  EMGو fMRI جهت ارزیابی سیگنال هاى تحریکی در مغز استفاده می شود.

آزمایشگاه پردازش تصویر :آزمایشگاه پردازش تصویر :
تمام تصاویر موجود در بخش  fMRIدر این قسمت مورد ارزیابی و پردازش قرار می گیرد. سه گروه از تصاویر fMRI  را می توان 
حاوى  تنهایی  به  که  هستند  خامی  تصاویر   Structural نوع نمود.  بندى  تقسیم   Functional و   Structural،DTI صورت به 
اطالعات چندانی نیستند و به کمک آن ها نمی توان نواحی مختلف مغز و عملکرد آن ها را مورد شناسایی قرار داد، ولی در نوع 
DTI  می توان مسیر فیبرهاى عصبی را با آنالیز قسمت هاى سفید مغز ارزیابی نمود. در نوع  Functional می توان در حالت 
استراحت و یا در حین انجام فعالیت، فعالیت عملکردى مغز را تحت نظر گرفت و به نتایجی که محقق در مسیر انجام پژوهش 

بدان نیازمند هست، رسید. 

آزمایشگاه ارزیابی شناختی:آزمایشگاه ارزیابی شناختی:
انجام  قسمت  این  در  رفتارى  اطالعات  بررسی 
می شود و تجهیزات مرتبط با ارزیابی شناختی، 
این مجموعه را در جهت ارزیابی افراد به قبل و 
بعد از انجام مداخله توانمند می سازد.  مجموعۀ 
 CANTAB ،آزمون مورد استفاده در این بخش
محصول دانشگاه کمبریج است که بسیار معتبر 
کارکرد  و  حافظه  توجه،  ى  زمینه  در  و  بوده 
اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد و برحسب 
نیاز پژوهشگر می توان زیرگروه هاى مختلفی از 

آن را استفاده نمود.

بیوبانک نقشه بردارى مغز :بیوبانک نقشه بردارى مغز :
در بیوبانک، داده هاى پیشنهادى (بالینی) و اهدایی (پژوهشی) دسته بندى شده اند. داده هاى اهدایی، جدا سازى، دسته بندى 
و عنوان بندى می شوند و دوباره مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت مطابقت داده هاى اهدایی با اهداف و پروژة تحقیقاتی 

نوظهور، اطالعات در دسترس پژوهشگر قرار می گیرند. 

آیا مزایایی در دسترس اهدا کنندة داده قرار می گیرد؟آیا مزایایی در دسترس اهدا کنندة داده قرار می گیرد؟
مرکز بیوبانک این مجموعه، براساس حجم و ارزش داده هاى اهدائی، بصورت رایگان، امکاناتی را در اختیار اهداکنندگان داده، 

قرار می دهد. 

: : EEGEEG آزمایشگاه پردازش سیگنال آزمایشگاه پردازش سیگنال
فعالیت الکتریکی داخل مغز را از روى سطح پوست سر با الکترودهایی ثبت می کنیم. امواج EEG، شکلی ثابت و پریودیک ندارند 
و به همین علت، نمی توانند در بازة زمانی مشخص، اطالعات به خصوصی را در اختیار ما قرار دهند و تنها با بررسی در حوزة 

فرکانس سیگنال ها و با توجه به نوع کار پژوهشی و داده هاى موجود در مقاالت مشابه، اطالعات موردنیاز را استخراج نمود. 

روش کار در این بخش به چه صورتی ست؟روش کار در این بخش به چه صورتی ست؟
کانال،   128 یا   64،32 از  مملو  هاى  کاله  طریق  از  کلی  حالت  در 
سیگنال ها دریافت می شود و پس از اعمال برخی تغییرات و کاهش 

مداخالت محیطی، داده ها و اطالعاتی را استخراج می کنیم. 

دربارة نحوة تفسیر اطالعات دریافتی توضیح دهید:دربارة نحوة تفسیر اطالعات دریافتی توضیح دهید:
اعمال  کننده  مراجعه  به  که  وظیفه اى  نوع  به  خروجی  نتیجۀ  نوع 
می شود، بستگی دارد. به طور مثال، در صورتی که نوع تسک، فرد را 
به حرکت وا دارد، نواحی موتورال در مغز درگیر می شوند و  نواحی 
پریتال و فرنتوپریتال، وظایف مرتبط با حافظه را پوشش می دهند.

ردیاب چشمی :ردیاب چشمی :
کردن  ثبت  انسان ها،  رفتارى  بخش  اندازه گیرى  راه هاى  از  یکی 
آن،  نگاه  جهت  و  چشم  حرکت  چگونگی  چشم هاست.  حرکت 
به  را  می کنند  فکر  آن  به  که  چیزهایی  دربارة  اطالعاتی  تواند  می 
همزمان  رفتارى  تست  یک  با  چشمی  ردیاب  از  معموالً  بدهد.  ما 
استفاده می شود. در این بخش، فرد مقابل صفحۀ مانیتور می نشیند 
و یک محرك دیدارى یا شنیدارى یا هردوى آن ها براى او اجرا می 
پاسخ  محرك  به   ... و  کلید  فشردن  طریق  از  باید  آزمودنی  و  شود 

دهد. 

براى  شأن  خور  در  اطالعات  و  گذاشته  میان  در  آرمان  عزیز  خوانندگان  شما  با  را  جدیدى  تجربۀ  باشیم  توانسته  امیدواریم 
عالقه مندان به حوزة مغز ارائه کرده باشیم.
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نوروساینس و هوش مصنویع:
 یک ترکیب برنده

شهریار ناجی
ارشد انفورماتیک پزشکی ارومیه

چثان پانداریناث1، در نظر دارد افرادى را که دچار فلج اندام هستند، قادر سازد تا دستشان را دراز کنند 
و با یک بازو روباتیک به همان شکل طبیعی که خودشان می پسندند، اشیا را در دست بگیرند. او براى 
رسیدن به این هدف، سوابقی از فعالیت مغز در افراد فلج را جمع آورى کرده است و امیدوار است که 
بتواند الگوهاى فعالیت الکتریکی در نورون ها را که مرتبط با قصد و کوشش  فرد براى حرکت دادن بازو 
خود به شیوه اى خاص است، شناسایی کند تا بتواند این الگوهاى شناسایی شده را به پروتزها (اعضاى 

مصنوعی) منتقل کند. به عبارتی، او می خواهد ذهن آن ها را بخواند.
آتالنتا،  شهر  در  جورجیا،  فناورى  موسسه  و  امورى  دانشگاه  در  زیست پزشکی  مهندس  پانداریناث، 
مغزى  سیگنال هاى  است.  چالش برانگیز  واقعاً  مشکل  یک  مسئله  این  که  می رسد  نظر  به   » می گوید: 
پیچیده هستند.» او در جست وجو کمک و رسیدن به هدف خود به هوش مصنوعی2(AI) روى  واقعاً 
آورد. او سوابق فعالیت مغزى خود را به یک شبکه عصبی مصنوعی3، یک معمارى کامپیوترى که از مغز 

الهام گرفته شده است، منتقل کرد و آن را موظف به یادگیرى نحوه بازتولید داده ها کرد.

1 Chethan Pandarinath
2	 Artificial	Intelligence
3	 Artificial	Neural	Network

از  کوچکی  زیرمجموعه  از  مغزى)  (فعالیت هاى  سوابق  این 
نورون   200 حدود   - است  شده  جمع آورى  مغز  نورون هاى 
از 10 میلیون تا 100 میلیون نورون مورد نیاز براى حرکت 
کوچکی  نمونه  چنین  تفهیم  و  درك  براى    - انسان  در  بازو 
پیدا  را  داده ها  زیربنایی  ساختار  باید  کامپیوتر  نورون ها،  از 
می کرد. این را می توان با الگوهایی توصیف کرد که محققان 
آنها را «عوامل پنهان1» می نامند، که رفتار کلی فعالیت ثبت 
شده را کنترل می کند. این تالش، پویایی زمانی مغز - تغییر 
الگوى فعالیت عصبی مغز از لحظه اى به لحظه دیگر- را آشکار 
براى  دستورالعمل ها  از  دقیق تر  مجموعه اى  نتیجه  در  کرد 
حرکت بازو نسبت به روش هاى قبلی فراهم شد. پانداریناث 
در این رابطه توضیح می دهد: «اکنون، می توانیم به طور دقیق 
بگوییم، تقریباً با دقت میلی ثانیه به میلی ثانیه، در حال حاضر 
این  کند.  حرکت  دقیق  زاویه  این  با  می کند  تالش  حیوان 
دقیقاً همان چیزى است که ما براى کنترل یک بازو روباتیک 

باید بدانیم.»
کار او تنها نمونه اى از تعامل رو به رشد بین هوش مصنوعی 
به  شروع  شناختی  علوم  اکنون،  است.  شناختی  علوم  و 
به  هم  است،  کرده  مصنوعی  هوش  قدرت  از  بهره مندى 
نحوه  مورد  در  ایده ها  آزمایش  و  توسعه  براى  مدلی  عنوان 
پردازش  براى  ابزارى  عنوان  به  هم  و  مغزى  محاسبات  انجام 
پانداریناث  مانند  محققانی  مجموعه داده هاى پیچیده اى که 
تولید می کنند. او می گوید:« این فناورى در حال چرخش و 
برگشت به نقطه شروع خود یعنی درك مغز است. این چرخه 
که  آنجایی  از  داشت.  خواهد  ادامه  احتماالً  متقابل  تقویت 
می دهد  امکان  اعصاب  علوم  دانشمندان  به  مصنوعی  هوش 
مغز  در  محاسبات  عملکرد  نحوه  مورد  در  بیشترى  بینش   تا 
به دست آورند، این تالش ممکن است به ماشین هایی منجر 
داشته  انسانی  هوش  به  شبیه ترى  هوش  می توانند  که  شود 

باشند.»

1 latent factors

یک آنالوگ مغزىیک آنالوگ مغزى
پردازنده هاى  ورود  مدیون  مصنوعی،  هوش  موفقیت هاى 
اما  است.  آموزشی  داده هاى  روزافزون  مقادیر  و  قدرتمندتر 
مفهومی که زیربناى این پیشرفت ها می باشد، شبکه عصبی 
بسیار  مصنوعی  عصبی  شبکه هاى  اگرچه  است.  مصنوعی 
قدرتمند هستند، اما درك عملکرد درونی آن ها دشوار است. 
سیاه»  «جعبه  فرآیندهاى  عنوان  به  این ها  مهندسی،  در 
خروجی  به  را  ورودى  که  مکانیزمی  زیرا  می شوند  شناخته 
الیه هایی  از  شبکه ها  این  می باشد(2).  مبهم  می کند  تبدیل 
گره ها  هستند.  نورون ها  مشابه  که  شده اند  تشکیل  گره ها  از 
مانند  که  ریاضی  وزنه هاى  سرى  یک  توسط  ورودى  الیه  در 
یک  گره هاى  به  می کنند  عمل  نورون ها  بین  سیناپس هاى 
الیه پنهان متصل می شوند، الیه پنهان نیز به طور مشابه به 
یک الیه خروجی متصل است. داده هاى ورودى براى کارى 
مانند تشخیص چهره می توانند آرایه اى از اعداد باشند که هر 
پیکسل در تصویر یک چهره را بر حسب محل قرارگیرى آن، 
در مقیاس 100 درجه اى از سفید تا سیاه یا قرمز، سبز یا آبی 
رنگ بودن آن توصیف می کنند. داده هاى ورودى که در مثال 
در  را  مقادیر  آن  پنهان،  الیه  در  می باشد،  تصویر  ما، پیکسل 
وزن اتصاالت ضرب می کند و یک پاسخ را به ما خروجی می 
دهد. براى این که سیستم را براى تولید پاسخ صحیح آموزش 
مقایسه  ما،  مدنظر  و  درست  خروجی  با  خروجی  این  دهیم، 
و  مصنوعی  عصبی  شبکه  خروجی  بین  تفاوت  از  و  می شود 
گره ها  بین  وزن  تنظیم  براى  ما  مدنظر  و  درست  خروجی 
شبکه  نام  به  فرآیند،  این  پیچیده تر  نسخه  می شود.  استفاده 
شرکت  است.  بسیارى  پنهان  الیه هاى  داراى  عمیق،  عصبی 
 DeepMind Technologies مصنوعی  هوش  تحقیقاتی 
مستقر در لندن، که متعلق به شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت 
است، از همین شبکه عصبی عمیق براى ساخت کامپیوترى 
یک   ،2015 سال  در   Go معروف  بازى  در  که  کرد  استفاده 

بازیکن حرفه اى را شکست داد.
پانداریناث  با  که  محاسباتی  عصب شناس  ساسیلو1،  دیوید 
یک   » می گوید:  است،  کرده  همکارى  نهفته  عوامل  روى  بر 
شبکه عصبی مصنوعی تنها یک شبیه سازى تقریبی از نحوه 
به عنوان  را  سیناپس ها  مثال،  عنوان  به  است.  مغز  عملکرد 
در  که  حالی  در  می کند،  مدل سازى  ماتریس  یک  در  اعداد 
بیولوژیکی  ماشین هاى  از  پیچیده اى  قطعات  آن ها،  واقع 
یا  ارسال  براى  الکتریکی  و  شیمیایی  فعالیت  از  که  هستند 
همسایگان  با  و  می کنند  استفاده  سیگنال ها  به  دادن  پایان 
خود در الگوهاى دینامیکی تعامل دارند.» او می گوید: «شما 
نمی توانید از حقیقت این که سیناپس واقعاً چیست، بیشتر از 

یک عدد در یک ماتریس فراتر بروید.»

1 David Sussillo
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بازتولید حواسبازتولید حواس
را  مغز  داده هاى  می تواند  که  مصنوعی  سیستم  یک  ساختن 
عصب شناس  یامینز1،  دانیل  که  بود  رویکردى  کند،  بازتولید 
محاسباتی در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا اتخاذ کرد. در 
سال 2014، او و همکارانش یک شبکه عصبی عمیق را براى 
پیش بینی فعالیت مغزى یک میمون در هنگام تشخیص اشیا 
خاص آموزش دادند(3). تشخیص اشیا در انسان و میمون ها 
شکمی2»  بصرى  «جریان  نام  به  مغزى  سیستم  یک  توسط 
انجام می شود که داراى دو ویژگی معمارى اصلی است. اول، 
رتینوتوپیک است؛ به این معنی که مسیرهاى پردازش بصرى 
دریافت  نحوه  که  شده اند  سازماندهی  گونه اى  به  مغز  در 
دوم،  می کند.  منعکس  را  چشم  توسط  بصرى  اطالعات 
طور  به  قشر  از  خاصی  نواحی  است؛  مراتبی  سلسله  سیستم 
الیه اى  از  می دهند،  انجام  را  پیچیده ترى  وظایف  فزاینده اى 
الیه اى  تا  می کند  شناسایی  را  اشیا  کلی  خطوط  فقط  که 
باالتر که یک شئ کامل را تشخیص می دهد، مانند ماشین یا 
درك  خوبی  به  باالتر  الیه هاى  عملکرد  نحوه  جزئیات  چهره. 
نشده است، اما نتیجه این است که مغز می تواند یک شئ را 
زمانی  مختلف،  نورى  شرایط  در  و  مختلف  موقعیت هاى  در 
می رسد،  نظر  به  کوچکتر  یا  بزرگتر  آن،  فاصله  اساس  بر  که 
و حتی زمانی که قسمتی از آن پنهان است، تشخیص دهد. 
اشتباه  دچار  و  سرگردان  موانعی  چنین  با  اغلب  کامپیوترها 

می شوند.
اساس  بر  را  خود  عمیق  عصبی  شبکه  همکارانش  و  یامینز 
ساختند  مغز  مراتبی  سلسله  و  رتینوتوپیک  ساختار  همان 
محققان سپس این الگوهاى تولید شده توسط کامپیوتر را با 
الگوهاى ثبت شده از نورون هاى میمون ها در حالی که آن ها 
کار مشابهی را انجام می دادند، مقایسه کردند. مشخص شد 
که نسخه هایی از شبکه عصبی مصنوعی که در تشخیص اشیا 
بهترین عملکرد را داشتند، آنهایی بودند که الگوهاى فعالیتی 
مشابهی با مغز میمون داشتند. یامینز می گوید: « چیزى که 
ساختار  در  نورون ها  ساختار  که  است  این  می کنید  مشاهده 
شبکه تقلید شده است.» محققان توانستند مناطقی از شبکه 
مطابقت  درصد   70 حدود  دقت  با  مغز  از  مناطقی  با  را  خود 

دهند.
در سال 2018، یامینز و همکارانش کار مشابهی را با استفاده 
عصبی  شبکه  یک  آن  در  که  دادند  انجام  شنوایی  قشر  از 
عمیق ایجاد کردند که قادر بود کلمات و ژانرهاى موسیقی را 
از کلیپ هاى 2 ثانیه اى با دقتی برابر با یک انسان شناسایی 
کند(4). این نتایج به محققان کمک کرد تا تشخیص دهند 
کدام نواحی از قشر مغز تشخیص گفتار را انجام می دهند و 
کدام یک موسیقی را تشخیص می دهند، گامی کوچک در 

جهت درك سیستم شنوایی.

1 Daniel Yamins
2 ventral visual stream

در  مداخله  میزان  نظر  از  اخالقی،  مالحظات  بدلیل  محققان 
هستند،  روبه رو  محدودیت  با  سالم،  انسان  مغز  فرآیندهاى 
مغز  از  عصبی  فعالیت  سوابق  و  ثبت ها  از  بسیارى  بنابراین 
افراد مبتال به صرع که قرار است بافت مغز آنها برداشته شود، 
مغز  بافت  در  الکترودهایی  کاشت  که  دلیل  این  به  می باشد. 
مجاز است که به هر حال قرار است برداشته شوند. مدل هاى 
تهاجمی تر  روش هاى  از  تا  می سازد  قادر  را  محققان  حیوانی 
استفاده کنند، اما رفتارهاى انسانی، به ویژه گفتار، رفتارهایی 
هستند که در گونه هاى دیگر قابل تکرار نیست. سیستم هاى 
هوش مصنوعی می توانند رفتار انسان را تقلید کنند و بدون 
بررسی  براى  را  بیشترى  ابزارهاى  اخالقی،  مسائل  مزاحمت 

نحوه عملکرد مغز در اختیار دانشمندان قرار دهند.

نگرانی هاى رایجنگرانی هاى رایج
علوم کامپیوتر و علوم شناختی در حال پاسخگویی به سؤاالت 
بزرگی هستند و یافتن پاسخ آن ها در هر یک از این زمینه ها 
می تواند هر دو را به سمت جلو سوق دهد. یکی از این سواالت 
این است که یادگیرى دقیقا چگونه اتفاق می افتد؟ شبکه هاى 
عصبی عمدتاً یادگیرى تحت نظارت را انجام می دهند، یعنی 
و  شده اند  برچسب گذارى  که  داده هایی  اساس  بر  ما  شبکه 
مشخص است که متعلق به چه دسته اى می باشند، آموزش 

می بیند. 
واضح  می گوید   ، محاسباتی  عصب شناس  پوجیو1،  توماسو 
است که نوزادان اینگونه نمی آموزند. او می گوید: «یک نوزاد 
در دو سال اول زندگی چیزى در حدود یک میلیارد تصویر 
می بیند.» اما تعداد کمی از این تصاویر برچسب گذارى شده اند 
نام گذارى  فعال  طور  به  اشیا  از  کوچکی  بخش  تنها  یعنی 
کنار  آن  با  چگونه  نمی دانیم  ما  می گوید: «  پوجیو  می شوند. 
بیاییم. ما نمی دانیم چگونه ماشین هایی داشته باشیم که از 

داده هاى عمدتاً بدون برچسب یاد بگیرند.»
مسئله مهم دیگر این است که برخی از جنبه هاى هوش به 
واسطه تکامل انسان به اصطالح «نصب» شده اند. به عنوان 
به  چهره  تشخیص  مستعد  مردم،  که  می رسد  نظر  به  مثال، 
عنوان یک چهره هستند. نوزادان می توانند از اولین ساعات 
زندگی این کار را انجام دهند. پوجیو اظهار می کند که ممکن 
اولیه  و  سریع  یادگیرى  براى  را  مکانیسمی  ما  ژن هاى  است 
آن کار رمزگذارى کنند. رمزگشایی اینکه آیا این ایده درست 
است یا خیر، می تواند به دانشمندان کامپیوتر کمک کند تا 

راهی براى کمک به یادگیرى ماشین ها پیدا کنند.

1 Tomaso Poggio

یامینز اظهار می دارد، دیدن اینکه چگونه علم اعصاب یا نوروساینس به تنهایی قادر به کشف نحوه عملکرد یادگیرى 
بدون نظارت خواهد بود، دشوار است. او می گوید: « اگر راه حل هوش مصنوعی نداشته باشید، اگر چیزى ندارید که 
به صورت مصنوعی کار کند، احتماالً نمی توانید مدلی از مغز داشته باشید.» او فکر می کند که احتمال بیشترى دارد 
که دانشمندان کامپیوتر یک یا چند راه حل ارائه کنند و سپس دانشمندان علوم اعصاب بر روى راه حل ها آزمایش 
را  آن ها  است که  اما به همین دلیل  اشتباه می کنند،  آن ها  شود که  معلوم  بعداَ  است  ممکن  گوید: «  کنند. او می 

آزمایش و بررسی می کنید.»
هستند  خود  محیط  از  یادگیرى  به  قادر  که  کند  ایجاد  هوشمندترى  ماشین هاى  تواند  می  معماها  این  به  پاسخ 
محققان  گفته  به  و  کنند  ترکیب  بیشتر  انسانی  توانایی هاى  با  را  کامپیوترها  پردازش  قدرت  و  سرعت  می توانند  و 
علوم  بر  زیادى  تأثیر  مصنوعی  «هوش  می گوید:  ساسیلو  بیاورند.  ارمغان  به  مغز  علم  در  را  بیشترى  پیشرفت هاى 

اعصاب خواهد داشت و من می خواهم بخشی از آن باشم.»

1. Savage N. How AI and neuroscience drive each 
other forwards. Nature. 7766)571;2019): S-15s7.
2. Lantz B. Machine Learning with R: Packt 
Publishing; 2015.
3. Yamins DL, Hong H, Cadieu CF, Solomon 
EA, Seibert D, DiCarlo JJ. Performance-optimized 
hierarchical models predict neural responses in 
the higher visual cortex. Proc Natl Acad Sci U S A. 
24-8619:(23)111;2014.
4. Kell AJE, Yamins DLK, Shook EN, Norman-
Haignere SV, McDermott JH. A Task-Optimized Neural 
Network Replicates Human Auditory Behavior, Predicts 
Brain Responses, and Reveals a Cortical Processing 
Hierarchy. Neuron. 44-630:(3)98;2018.e16.
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ثمین فتحی دانشور
علوم آزمایشگاهی ارومیه

مغز چاق کننده !
در سیستم عصبی مرکزى (CNS)، میلیاردها سلول با عملکرد، ساختار مولکولی و مورفولوژى مختلف وجود دارد. 
خوردن.  رفتاِر  مثل  می کنند؛  ایجاد  خاصی  وظایف  انجام  براى  انسان  بدن  در  را  پیچیده اى  مدارهاى  سلول ها  این 
باید توجه داشت که این مدارها، محدود به سلول هاى عصبی نیستند؛ بلکه سلول هاى گلیا نیز نقش مهمی در این 
مسیرها ایفا می کنند. مطالعات اخیر نشان داده اند که سلول هاى گلیا، در رفتاِر مصرِف غذا، تنظیم کننده هاى فعال 

و مهمی هستند؛ بنابراین، اهداف دارویی بالقوه اى براى اختالالت متابولیک می باشند.
در این مسیر، سیگنال هاى متعددى وجود دارد؛ مانند سیگنال هاى آوران از ساقۀ مغز و روده به هیپوتاالموس و 
سیگنال هاى قوى از سپتوم جانبی، که به شبکه هاى قشرى متصل اند. چندین واسطۀ محیطی نیز وجود دارد که بر 

فعالیت هاى شبکۀ عصبی تأثیر می گذارند؛ مانند لپتین، گرلین، انسولین و گلوکز. 
لپتین اغلب به عنوان «هورمون سیرى» شناخته می شود و متناسب با سطح چربی بدن، توسط سلول هاى چربی 
تولید می شود. غلظت باالتر لپتین، منجر به افزایش احساس سیرى و کاهش مصرف غذا می شود و بالعکس. یکی 
دیگر از هورمون هاى پپتیدى تنظیم  کنندة مصرف غذا، گرلین است که در هیپوتاالموس و سلول هاى غدد درون 
ریز مخاط معده سنتز می شود و اثرات آن متضاد با اثرات لپتین است. گرلین تنها هورمون اورکسیژنیک مشتق شدة 
محیطی است که اشتها و متعاقب آن، دریافت غذا را افزایش می دهد. سطح گرلین مدت کوتاهی پس  از مصرف غذا 

کاهش می یابد، ولی قبل از غذا و در طول دوره هاى ناشتایی افزایش می یابد.
چاقی با التهاب مزمن همراه است و افراد چاق اغلب با سطوح سیستمیک اینترلوکین1- (IL-1) و سیتوکین هاى 
IL-) -6یک جزء کلیدى پاسخ فاز حاد در طول عفونت است. اینترلوکین (IL-6) -6مواجه می شوند. اینترلوکین IL-6
6) عالوه بر اینکه توسط چندین نوع سلول، از جمله لکوسیت ها، هپاتوسیت ها و سلول هاى چربی ترشح می شود، 
در سیستم عصبی مرکزى  (CNS) و توسط سلول هاى عصبی و گلیال نیز تولید می شود. نورون ها، آستروسیت ها و 
میکروگلیا ها در هیپوتاالموس جانبی نیز، IL-6 را تولید می کنند. براى تعیین منشأ سلولی IL-6 در LH، می توان 
از RNAScope استفاده کرد. افزایش سطح IL-6 در چاقی، ناشی از افزایش تولید  آن توسط بافت چربی است. با 
کمال تعجب، مطالعاتی که روى CNS جوندگان و انسان ها انجام شده است، برخالف تغییرات مشاهده شده در 
بافت چربی و پالسما، کاهش سطح IL-6 را گزارش کرده اند، که نشان دهندة نقش متفاوت IL-6 محیطی و مرکزى 
در چاقی است. در حالی که افزایش IL-6 محیطی باعث چاقی می شود و براى فرد مضر است، IL-6 مرکزى ممکن 

است مفید باشد و سبب کاهش مصرف غذا و وزن بدن شود.
با  مرتبط  بیمارى هاى  درمان  به  است  ممکن  لذت گرا،  و  هموستاتیک  تغذیۀ  کنترل کنندة  عصبی  مدارهاى  درك 
سیستم هاى  مانند  عصبی،  مدارهاى  از  بسیارى  کند.  کمک  عصبی  کم خورى  یا  و  پرخورى  بی اشتهایی،  چاقی، 
�homeo و hedonic feeding، هم پوشانی گسترده اى با هم دارند و می توانند به طور همزمان بر غذا تأثیر atic

بگذارند.

روان پریشی خطر ابتال به سندرم متابولیک (MetS) را افزایش 
چاقی  جمله  از  بالینی،  عالئم  داراى  سندرم  این  می دهد. 
شکمی، ناهنجارى هاى متابولیک با سطوح باالى قند خون، 
(سطوح  یافته  تغییر  چربی  متابولیسم  با  همراه  خون  فشار 
مقطعی  مطالعات  است.  کلسترول)  و  گلیسیرید  ترى  باالى 
افزایش  با  شدید  افسردگی  و  اضطراب  که  می دهند  نشان 
خطر ابتال به سندرم متابولیک همراه می باشد. از آنجایی که 
می شود،  شروع  نوجوانی  دوران  در  معموال  عصبی  پرخورى 
ناهنجارى هاى  منشأ  تا  است  پیشگیرانه  تالش هاى  مستلزم 
مغزى در شروع بیمارى و علت رفتارهاى پرخورى عصبی را 
می دهند  نشان  عصبی  تصویربردارى  داده هاى  دهد.  پوشش 
به  مبتال  افراد  گیجگاهی  و  فرونتواستریاتال  نواحی  در  که 
وجود  کنترلی  عملکردى  ناهنجارى هاى  عصبی،  پرخورى 
مدارهاى  نمی توانند  عصبی  بولیمیاى  به  مبتالیان  دارد. 
فعال  سالم  افراد  که  میزانی  همان  به  را  فرونتواستریاتال 
به  مبتال  افراد  در  موضعی،  قشر  حجم  کنند.  فعال  می کنند، 
پیشانی،  قشر  در  سالم  افراد  با  مقایسه  در  عصبی  پرخورى 
قشر  ناهنجارى هاى  این  می یابد.  کاهش  خلفی  و  گیجگاهی 
عصبی  پرخورى  تداوم  یا  ایجاد  به  منجر  است  ممکن   ، مغز 
از نوجوانی تا بزرگسالی شود، اما تحقیقات در مورد تغییرات 
ساختارى مرتبط با سن، در ارتباط با شروع و تداوم پرخورى 

عصبی بسیار کم است.
و  چاقی  شدت  با   BED  (binge eating disorder)  
است.  مرتبط  عصبانیت  مانند  عمومی،  روانی  آسیب شناسی 
مدیریت  دارویی  و  روانشناختی  مداخالت  با  معموالً   BED

می شود.
آلکسی تایمیا ( Alexithymia) یک بعد شخصیتی است که 
با افزایش بروز بسیارى از بیمارى هاى جسمی مرتبط است. 
ارتباط بین آلکسی تایمیا و بیمارى هاى جسمی پیچیده است. 
آلکسی تایمیا ممکن است شدت بیمارى را تعدیل و یا فرد را 
مستعد ابتال به بیمارى کند و یا  اینکه، منجر به ایجاد ترکیب 
پیچیده اى از هر دو شود. این یک بعد شخصیتی چندوجهی 

است که از دو عامل مهم تشکیل شده است:
شناسایی . . 11 در  مشکل  عنوان  به  عاطفی:  آگاهی  عاطفیکمبود  آگاهی  کمبود 

احساسات  توصیف  در  دشوارى  و   [DIF] احساسات 
[DDF]

تفکر عملیتفکر عملی: تفکر بیرون گرا [EOT] و فرآیندهاى تخیلی . . 22
ضعیف

در  نقص  کنندة  منعکس  ویژگی ها،  این  که  می شود  تصور 
و  اضطراب  با  مرتبط  احساسات  تنظیم  و  شناختی  پردازش 
سالمتی،  با  مرتبط  رفتارهاى  بر  می تواند  و  است  افسردگی 

مانند عادات رژیم غذایی و فعالیت بدنی تأثیر بگذارد. 

جاى تعجب نیست که آلکسی تایمیا با تظاهرات بالینی و تداوم 
 BE چاقی و طیف وسیعی از الگوهاى غذایی ناسازگار، از جمله
خوردن  رفتارهاى  شده،  انجام  تحقیقات  طبق  است.  مرتبط 
به شدت تحت تأثیر تنظیم عاطفی قرار می گیرند. مداخالت 
توجه  افزایش  باعث  آنها  از  بسیارى  که  ذهن آگاهی،  بر  مبتنی 
ترویج  براى  مؤثرى  ابزار  می شوند،  بدن  درونی  اطالعات  به 

رفتارهاى غذایی سالم تر هستند.
منعکس کنندة   آلکسی تایمیا  می شود  تصور  اینکه  به  توجه  با 
نقص در احساسات فرد است، افراد با سطوح باالى آلکسی تایمیا 
و  اضطراب  پریشانی  روانی،  تجربۀ  مستعد  بیشتر  است  ممکن 
 MetS و  آلکسی تایمیا  بین  رابطۀ  بنابراین،  باشند.  افسردگی 

می تواند از طریق BE و روان پریشی، واسطه شود .
بالینی  مدیریت  در  را  پرخورى  رفتارى  الگوهاى  باید  پزشکان 
بنابراین،  بگیرند.  نظر  در  متابولیک  سندرم  به  مبتال  بیماران 
بهبود  و  درمان  برنامه ریزى  به   BE و  آلکسی تایمیا  غربالگرى 

MetS و پیامدهاى آن بر سالمت کمک می کند.

1.  López-Ferreras L, Longo F, Richard JE, 
Eerola K, Shevchouk OT, Tuzinovic M, et al. Key 
role for hypothalamic interleukin6- in food-
motivated behavior and body  weight regulation. 
Psychoneuroendocrinology. 2021 Sep;131:105284. 
2.  Frintrop L, Trinh S, Seitz J, Kipp M. �e 
Role of Glial Cells in Regulating Feeding Behavior: 
Potential Relevance to  Anorexia Nervosa. J Clin 
Med. 2021 Dec;1)11). 
3.  Berner LA, Stefan M, Lee S, Wang Z, 
Terranova K, Attia E, et al. Altered cortical thickness 
and attentional deficits in adolescent girls and 
women  with bulimia nervosa. J Psychiatry Neurosci. 
2018 May;60–151:(3)43. 
4.  Conti C, Di Francesco G, Severo M, Lanzara 
R, Richards K, Guagnano MT, et al. Alexithymia and 
metabolic syndrome: the mediating role of binge 
eating. Eat Weight Disord. 2021 Aug;–1813:(6)26
23. 
5.  Siemian JN, Arenivar MA, Sarsfield S, 
Aponte Y. Hypothalamic control of interoceptive 
hunger. Curr Biol. 2021 Sep;3809-3797:(17)31.e5.
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فاطمه احمدوش
داروسازى ارومیه 

پارسا سامعی
داروسازى ارومیه

هیدروژل ترایپ در اختالالت 
سیستم عصیب مرکزی

اختالالت مربوط به دستگاه عصبی مرکزى (CNS)، حدود 6.3 درصد از بیمارى هاى موجود را به خود 
اختصاص می دهد. 

دوش  بر  را  بار سنگینی  خود،  که  می باشد  جهانی  جمعیت  سن  روزافزون  افزایش  موضوع،  این  علت 
سیستم هاى بهداشت و سالمت قرار می دهد. عالوه بر افزایش سن، عوامل دیگرى نظیر بیمارى هاى 
نورودژنراتیو، تومورهاى مغزى و آسیب هاى نورونی، می توانند بر CNS تاثیر گذاشته و به نوبه  خود 

باعث مرگ نورون ها، ناتوانی هاى شدید و در نهایت مرگ شوند. 
آسیب هاى مربوط به CNS به علت توانایی ضعیف نورون ها در بازسازى خود معموالً دائمی هستند. 

این عامل به عنوان چالشی عظیم در کنترل و درمان اختالالت مربوط به CNS محسوب می شود. 
از  عمدتاً  درمان اختالالت CNS هستند و  روش هاى درمانی احیاکننده  یکی از مباحث کلیدى در 

طریق دو استراتژى انجام می شوند: 
رساندن سلول هاى بنیادى به CNS و تمایز و ادغام این سلول ها با بافت هدف• 
رساندن دارو ها براى تحریک بازسازى سلول هاى آسیب دیده  • 

البته ساختار آناتومیک و فیزیولوژیک CNS می تواند باعث اختالل در درمان با استفاده از روش هاى        
نام  برده شود؛ براى مثال، می توان به ساختار سد خونی-مغزى اشاره کرد که از ورود اکثر دارو ها به 
به  گاهی  حتی  و  دارد  وجود   CNS در نیز  دیگرى  محافظتی  موارد  می کند.  جلوگیرى    CNS داخل
ناچار از روش هاى دارو رسانی تهاجمی استفاده می شود. استفاده از روش هاى تهاجمی باعث رساندن 
حداکثر دوز دارو به بافت هدف و ممانعت از تاثیر دارو بر بافت هاى احاطه کننده می  شود. ایراد اصلی 
بنابراین  می باشد.  التهابی  پاسخ هاى  تحریک  همچنین  و  نورونی  آسیب هاى  روش ،  این  از  استفاده 
می توان نتیجه گیرى کرد که روش هاى جدیدترى براى درمان اختالالت مربوط به CNS مورد نیاز 

هستند.
پلیمر هایی  از  ترکیبات  این  کرده اند.  جلب  خود  به  را  زیادى  توجه  اخیر  سال هاى  در  هیدروژل ها 
حاوى  هیدروژل ها  هستند.  متصل  یکدیگر  به  شیمیایی  یا  فیزیکی  پیوندهاى  با  که  شده اند  تشکیل 
مقادیر زیادى آب نیزمی باشند. ساختار هیدروژل ها حالت متخلخل دارد و می توان دارو را در درونش 
بارگیرى کرد. بنابراین می توانند سبب افزایش توانایی دارو در رسیدن به بافت هدف شوند و از رهش 

ناگهانی دارو جلوگیرى کنند. 
در واقع می توان با تغییر در تعداد پیوندهاى موجود بین قسمت هاى مختلف هیدروژل، میزان رهش 

دارو از هیدروژل را کنترل کرد.
شبکه پلیمرى سه بعدى موجود در ساختار هیدروژل هاى وابسته به دما، در پاسخ به تغییر دما دچار 
واکنش هاى  حاصل  شبکه  این  می شوند.  برعکس  یا  ژل  به  مایع  حالت  از  برگشت پذیر  شکل  تغییر 
غیر  یا  زیست تخریب پذیر  می تواند  که  است  لینک  کراس  حالت  کنندة  ایجاد  مواد  با  شدن  پلیمرى 

زیست تخریب پذیر باشد.

نظر  شده (از  ایجاد  لینک  کراس  نوع  می گیرند.  قرار  یکدیگر  کنار  در  پیوندهایی  کمک  به  اجزا  لینک،  کراس  وضعیت  در 
فیزیکی یا شیمیایی بودن) بر ویژگی هاى هیدروژل نهایی و پایدارى آن مؤثر است و بر هدف استفاده از آن تأثیر می گذارد. 
بنابراین هیدروژل هاى وابسته به دما می توانند به صورت یک مایع جریان پذیر به محل مورد نظر تزریق شوند و پس از آن 

به دلیل افزایش دما به باالتر از دماى بحرانی، تغییر شکل و به حالت ژل تبدیل گردند.
 همانگونه که گفته شد، سیستم عصبی مرکزى ویژگی هاى خاصی دارد و ویژگی هاى هیدروژل هاى مورد استفاده در این 
سیستم نیز باید منطبق و متناسب با آن باشند تا بتوانند چسبندگی، تقسیم، تمایز و عملکرد مناسب عصبی را تعدیل کنند.
در ساختار هیدروژل هاى وابسته به دما ممکن است از پلیمرهاى طبیعی از جمله Chitosan، کالژن، Hyaluronan و متیل 

سلولز یا پلیمرهاى سنتتیک مانند Poloxamer ، PLGA-PEG-PLGA و pNIPAAm استفاده شود.
پلیمر هاى طبیعی، زیست تخریب پذیر هستند، سازگارى زیستی خوبی دارند و کاندید مناسبی براى ایجاد هیدروژل هاى 
ایمنی  سیستم  به  مربوط  واکنش هاى  و  التهاب  ایجاد  از  ترتیب  بدین  می روند؛  شمار  به  سلولی  خارج  ماتریکس  مشابه 
جلوگیرى به عمل می آورند. از طرفی، ویژگی هاى پلیمرهاى طبیعی به گونه اى است که در سیستم عصبی مرکزى به 

خوبی قابل استفاده هستند.
Chitosan یک مشتق پلی ساکاریدى طبیعی است. هیدروژل هاى برپایه Chitosan به منظور انتقال دارو و سلول رسانی 
به تومورهاى مغزى طراحی گردیده اند. براى مثال یک هیدروژل وابسته به دماى زیست تخریب پذیر از این نوع براى انتقال 
لنفوسیت هاى T به سلول هاى گالیوبالستوما مطرح شد. این هیدروژل در مقایسه با Matrigel ( محصول حیوانی مرتبط ) 
داراى تعداد سلول بیشتر و همچنین اثرات بهتر بود. مزایاى دیگرى از جمله سازگارى زیستی، ایمنی زایی و هزینۀ کمتر نیز 
در مورد هیدروژل هاى برپایه Chitosan مطرح هستند. همچنین این نوع هیدروژل ها جهت دارورسانی از طریق بینی براى 
درمان بیمارى هاى نورودژنراتیو از جمله پارکینسون و آلزایمر مطرح شده اند. اثبات شده است که فرموالسیون از طریق 

بینی به صورت هیدروژل Chitosan ، دارورسانی روپینیرول به مغز را افزایش می دهد.
کالژن یکی از اجزاى پروتئینی مهم موجود در بدن انسان و مخصوصا در بافت همبند می باشد. هیدروژل هاى برپایۀ کالژن 
می توانند کاربردهاى مختلفی در CNS داشته باشند .از جمله، به صورت تزریقی براى آزادسازى مولکول هاى درمانی جهت 
محافظت از نورون ها در بیمارى هاى نورودژنراتیو، انتقال سلول ها و همچنین تحریک رشد آکسون. در مورد هیدروژل هاى 
نخاع  آسیب  درمان  در  نیز  هستند  ساکارید  پلی  و  گلیکوزآمینوگلیکان  ترتیب  به  که  سلولز  متیل  و   Hyaluronan برپایه
نظیر  مولکول هایی  و  سلول ها  انتقال  براى  هیدروژل ها  نوع  این  شده اند.  استفاده  مغزى  سکته  از  ناشی  مغزى  آسیب  و 
پپتید ها، پروتئین ها و فاکتور هاى نوروتروپیک مناسب هستند. همچنین براى انتقال مولکول هاى محافظ عصبی از جمله 

اریتروپوئتین نیز مطرح شده اند.

هیدروژل هاى  مورد  در  که  مزایایی  وجود  با 
هستند،  مطرح  طبیعی  پلیمرهاى  پایۀ  بر 
سنتتیک  پلیمرهاى  پایه  بر  هیدروژل هاى 
جرم  می توان  زیرا  می باشند،  تر  توجه  قابل 
ویژگی هاى  و  تجزیه  سرعت  تراکم،  مولی، 
آن ها  دیگر  مزایاى  از  کرد.  تنظیم  را  دیگر 
بیمارى،  انتقال  خطر  کاهش  به  می توان 
کاهش وقوع واکنش هاى آلرژیک و همچنین 
اشاره  تمایز  براى  دلخواه  شرایط  ایجاد 
سنتتیک  پلیمرهاى  همۀ  حال،  این  با  کرد. 
براى  مناسب  بیولوژیکی  محیط  نمی توانند 

تمایز و تکثیر سلولی را فراهم کنند.
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Poloxamer ها دسته اى از کوپلیمرهاى پرمصرف در صنعت 
برپایه  دما  به  وابسته  هیدروژل هاى  می باشند.  داروسازى 
آسیب  نخاع  به  رشد  فاکتورهاى  انتقال  براى   Poloxamer
دیده مطرح شده اند. همچنین کاربرد آن ها جهت دارورسانی 
از طریق بینی در بیمارى هاى نورودژنراتیو نظیر پارکینسون و 
آلزایمر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی هایی که 
در این خصوص انجام شده است با ایجاد تغییرات و افزودن 
موادى به فرموالسیون میزانی از دارو که به مغز منتقل شد، 
در مقایسه با تجویز به صورت محلول خوراکی، محلول مورد 
در  وریدى،  داخل  تزریق  همچنین  و  بینی  طریق  از  استفاده 

حدود 4 تا 6 برابر بیش تر بود.
کوپلیمر  نوعی   (PLGA) اسید  کوگلیکولیک  الکتیک  پلی 
 ،(PEG) گالیکول  اتیلن  پلی  حضور  در  می تواند  که  است 
از  حاصل  هیدروژل  دهد.  تشکیل  دما  به  وابسته  هیدروژل 
سرطان  ضد  داروهاى  و  پروتئین ها  ژن ها،  انتقال  براى  آن ها 
داروى  حاوى  فراورده اى  نام   OncoGel می باشد.  مناسب 
هیدروژل  فرموالسیون  صورت  به  که  است  تاکسل  پاکلی 
نظیر  تومورهایی  درمان  براى   PLGA-PEG پایه  بر 
گالیوبالستوما مطرح شده است. ایمنی این فراورده در مورد 
بافت ها و حیوانات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به 

دست آمده مطلوب بوده اند.
آکریل  ان-ایزو-پروپیل  پلی  از  شده  تهیه  هیدروژل هاى 
تغییر  دماى  زیرا  دارند  زیادى  کاربرد   (pNIPAAm) آمید 
بدن  دماى  همان  یعنی  گراد  سانتی  درجه   32 آن ها  حالت 
جهت  هیدروژل  نوع  این  به  مربوط  فرآورده هاى  است. 
در  صنعتی  صورت  به  مغزى  تومورهاى  به  مستقیم  تزریق 
نظر  از   pNIPAAm برپایه  هیدروژل هاى  هستند.  دسترس 
به  درمانی  شیمی  داروهاى  مستقیم  و  موضعی  رسانی  دارو 
محل تومورهاى مغزى اهمیت دارند. البته براى  این منظور، 
نیز  لیپوزوم ها  مانند  دارو  رهش  کنندة  کنترل  حامل هاى  از 
استفاده می شود تا دارو با سرعت دلخواه و طی مدت مناسب 
در محل تومور آزاد گردد و اثر خود را اعمال کند. کابرد آن ها 
نورولوژیک  بیمارى هاى  به  مربوط  آسیب هاى  کاهش  جهت 

نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
و  طبیعی  پلیمرهاى  انواع  از  کدام  هر  مزایاى  به  توجه  با 
خصوص  در  استراتژى  بهترین  کلی  صورت  به  سنتتیک 
  CNS به مربوط  موارد  درمان  منظور  به  هیدروژل ها  ساخت 
استفاده از هر دو نوع پلیمرهاى طبیعی و سنتتیک است زیرا 
در این حالت می توان به صورت همزمان از مزایاى پلیمرهاى 
طبیعی نظیر سازگارى زیستی و پلیمرهاى سنتتیک از جمله 
بهره  مطلوب  شرایط  ایجاد  جهت  در  ها  ویژگی  تغییر  امکان 

برد.

بنابراین با توجه به اهمیت آسیب هاى CNS و پیچیدگی هاى 
روش هاى  میان  در  آن  عملکرد  و  ساختار  مورد  در  موجود 
از  استفاده  سیستم  این  آسیب هاى  درمان  براى  مطرح  نوین 
هیدروژل ها  باشد.  مناسب  انتخاب  یک  می تواند  هیدروژل ها 
می توانند حاوى داروى خاص باشند یا به منظور انتقال سلول 
می توان  آن ها  کمک  به  همچنین  گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
دارو یا سلول را فقط به محل مورد نظر منتقل کرد و از انتقال 
سیستمیک که می تواند براى بدن مضر باشد جلوگیرى کرد. 
در  بررسی ها  و  تحقیقات  افزون  روز  پیشرفت  با  است  امید 
 CNS مورد این نوع از سیستم دارورسانی در موارد مربوط به
قرار  تأیید  مورد  آن ها  از  ترى  گسترده  کاربرد هاى  زودى  به 

گیرد(1, 2).
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کنکایش عمیق برای بهبود صرع 
مقاوم به درمان

مریم رضایی
داروسازى ارومیه

مونا زارع
داروسازى ارومیه 

 Anti-epileptic drugs خط اول پیشگیرى و درمان صرع و تشنج، داروهاى
AEDs)) شامل کاربامازپین، فنی توئین، اکس کاربازپین، گاباپنتین، والپروات 

سدیم و... هستند.
تشنج،  ضد  داروى  دو  حداقل  کمک  به  آن ها  تشنج  که  صرع  به  مبتالیان 
متناسب با نوع تشنج و با دوز مناسب، در عرض شش ماه کنترل نشود، مبتال 

به صرع مقاوم به دارو (درمان) در نظر گرفته می شوند.
نورودژنراتیو  و  خودایمنی  عصبی،  التهاب  فرآیندهاى  با  دارو  به  مقاوم  صرع 
ایمنی،  پیامدهاى  عصبی،  التهاب  می شود.  مشخص  عصبی)  (آسیب 
فرآیندهاى  این  و  دارد  دنبال  به  را  روانی  و  بیوشیمیایی  پاتوفیزیولوژیکی، 
التهابی تنظیم نشدة کانونی یا سیستمیک، منجر به تشکیل اتصاالت عصبی 
بر  التهابی  واسطه هاى  می شوند.  تحریک پذیر  فوق  عصبی  شبکه هاى  و  نابجا 
اندوتلیال  سلول هاى  بین  تماس هاى  و  گذاشته  تأثیر  مغزى  عروق  اندوتلیوم 
با  که  شده  غیرطبیعی  رگ زایی  فرایند  یک  ایجاد  باعث  و  می برند  بین  از  را 
تشکیل عروق «نشتی» همراه است، در نتیجه بر نفوذپذیرى سد خونی  مغزى 
تأثیر می گذارند. بنابراین، تجزیه و تحلیل اجزاى پیش التهابی و سایر اجزاى 
دخیل در پاتوفیزیولوژى صرع می تواند به توسعۀ بیشتر درمان صرع مقاوم 

به دارو کمک کند.
در این راستا براساس تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، مشاهده شده  
است که غلظت هاى IL-4، IL-8 و IL-17 می توانند با فراوانی و شدت تشنج 
درمان  و  تشخیص  در  را  سیتوکاین ها  کلیدى  نقش  امر  این  و  باشند  مرتبط 

صرع نشان می دهد.

مشخص شده  است که بیان بیش از حد حامل هاى چندین 
تنظیم  بر  آن ها  تأثیر  و   (Pgp) Pگلیکوپروتئین  مانند  دارو 
یکی  مغز،  به   (BBB) مغزى  خونی  سد  طریق  از  دارو  نفوذ 
تومورهاى  برخی  درمان  براى  ناموفق  تالش هاى  دالیل  از 
توسط   Pgp ساخت است.  بوده   عصبی  عفونت هاى  یا  مغزى 
اهمیت  از  ژن  این  بیان  که  می شود  تنظیم   ABCB1 ژن 
ویژگی  داراى   Pgp زیرا  است  برخوردار  باالیی،  بالینی 
داروها،  به  اتصال  بر  و  است  وسیعی  (سوبسرا)  پیش ماده اى 
با  همراه   ،Pgp که  می دهد  نشان  مطالعات  است.  اثرگذار 
سایر پروتئین هاى گروه مقاومت چند دارویی، در سلول هاى 
مبتال  بیماران  آستروسیت هاى  و  مغز  مویرگ هاى  اندوتلیال 
طی  در  می شود.  بیان  حد  از  بیش  دارو،  به  مقاوم  صرع  به 
طور  به   BBB اندوتلیال سلول هاى  مانند  سد  عملکرد  تشنج 
موقت و موضعی مختل می شود که این مسئله همراه با بیان 
بیش از حد چندین حامل دارو، در سلول هاى آستروگلیا که 
روى رگ هاى خونی قرار دارند به شکل همراه می تواند یک 
اثر مانع مضاعف براى نفوذ داروهاى ضد صرعی، داشته باشد 
صرع  بنابراین،  دهد.  کاهش  را  آن ها  سلولی  خارج  غلظت  و 
ناکافی  غلظت  دلیل  به  آسیب شناسی،  این  وجود  از  ناشی 

داروها نسبت به درمان مقاوم می شود. (1)
کارآزمایی  مراحل  در  جدید،  AEDهاى  حاضر  حال  در 
بالینی بوده و بیماران مبتال به صرع مقاوم به دارو، می توانند 
داروها  این  فواید  از  بالینی  کارآزمایی هاى  این  در  شرکت  با 
بهره مند شوند. در سال هاى اخیر، تمایل عمومی گسترده اى 
براى استفاده از کانابیدیول مشتق شده از شاهدانه براى درمان 
صرع مقاوم به دارو پدید آمده  است. البته باید ذکر شود، عالوه 
بر داروهاى بیشتر، بیماران مبتال به صرع مقاوم به دارو ممکن 
است براى درمان با جراحی، تحریک عصبی یا رژیم درمانی 
جهت  مناسب  بیمار  آیا  اینکه  تعیین  براى  شوند.  ارزیابی 
جراحی است یا خیر، آزمایش هایی گسترده مورد نیاز است؛ 
براى این منظور بیمار در بیمارستان، جهت پایش صرع که 
شامل ضبط طوالنی مدت نوار مغزى (الکتروانسفالوگرام  یا 
EEG) تصویرى (ویدئویی) است، بسترى می شود و چندین 
تشنج معمولی به کمک نوار ضبط می شود و در نهایت، منشاء 
تشنج و این که آیا بیش از یک منبع تشنج وجود دارد یا خیر، 

مشخص می شود.
با  درمان  نیستند،  جراحی  عمل  مناسب  که  بیمارانی  در 
تحریک عصبی می تواند گزینۀ مناسبی باشد. تحریک عصب 
جراحی  کمک  به  زیرجلدى  محرك  یک  دادن  قرار  با  واگ، 
در قفسه سینه و یک سیم محرك متصل به عصب واگ در 
گردن، انجام می گیرد. با تحریک متناوب عصب واگ ممکن 
است فرکانس تشنج ها کاهش و شدت تشنج در طول زمان 
همچنین  یابد،  تقلیل   ٪38 تا   ٪31 بیماران،  از  بسیارى  در 

بیماران، کاهش حداقل پنجاه درصدى موارد تشنج را نیز

ممکن است تجربه کنند.
استفاده از رژیم درمانی جهت درمان صرع، سابقۀ صد ساله 
دارد. این نوع درمان تا حدودى پس از معرفی داروى فنی توئین 
کم رنگ شد اما در دهه هاى گذشته، استفاده از این روش در 
و  کم کربوهیدرات  غذایی  رژیم  است.  یافته   افزایش  بیماران 
با چربی باال در درمان برخی از تشنج هاى کانونی و ژنرالیزة 
مقاوم به درمان، موثر هستند به  طورى که 22 تا 55 درصد از 
بیماران، کاهش حداقل نیمی از موارد تشنج را با اتخاذ رژیم 
غذایی  رژیم  در  می کنند.  تجربه  کتوژنیک  کالسیک  غذایی 
کالسیک کتوژنیک، 90٪ کالرى دریافتی از چربی است. (2)

حتی با وجود توسعۀ درمان هاى غیردارویی از جمله جراحی، 
با  درمان  ژن درمانی،  و  غذایی  رژیم هاى  الکتریکی،  تحریک 
تشخیص  تسکینی،  درمان  همچنین  و  بنیادى  سلول هاى 
بر  غلبه  عصبی،  تصویربردارى  (تکنیک)  فنون   و  ژنتیکی 

مقاومت درمانی کار آسانی نخواهد بود.
رزکتیو  و  درمانی  هاى  جراحی  از  نمی توانند  که  بیمارانی 
انجام  جهت  درمان،  براى  می توانند  شوند،  بهره مند 
آن،  از  مثال هایی  که  شوند  داده   ارجاع  نورومدوالسیون 
  ((Vagus Nerve Stimulation (VNS) تحریک عصب واگ
 ((Deep Brain Stimulation (DBS)  و تحریک عمیق مغز

می باشند.
جدید و رایج، تحریک عمیق مغزى  یک روش درمانی نسبتاً 
(DBS) هستۀ قدامی تاالموس است که سازمان غذا و داروى 
کرد.  صادر  را  آن  تاییدیۀ   ،2018 سال  در   (FDA) آمریکا 
اختالالت  براى  مؤثر  درمانی   (DBS) مغز  عمیق  تحریک 
کنترل  براى  که  است  روانی  عصبی   اختالالت  و  حرکتی 
صرع  است.  شده  تأیید  صرع،  و    (PD) پارکینسون  بیمارى 
مقاوم به دارو که مشخصۀ آن تشنج هاى مداوم با وجود درمان 
افراد  سوم  یک  تقریباً  است،  مناسب  تشنج  ضد  داروهاى  با 
در مطالعات  مبتال به صرع را تحت تأثیر قرار می دهد. اخیراً 
پیگیرى کوتاه مدت و طوالنی مدت، تحریک مغز به عنوان یک 
گزینۀ درمانی جایگزین براى کاهش تشنج هاى عالمت دار در 

دسترس قرار گرفته  است.
 (anatomical) باید گفت، چندین هدف تشریحی DBS درباره
جمله  از  دارو  به  مقاوم  صرعی  حمالت  عصبی  تعدیل  براى 
هستۀ مرکزى تاالموس، هیپوکامپ و هستۀ قدامی تاالموس 
anterior nucleus of thalamus (ANT)))  شناسایی شده 
است که مورد دوم پس از انتشار گسترده، مورد توجه عموم 

قرار گرفت.
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کار  و  ساز  روش،  این  از  بالینی  گستردة  استفادة  وجود  با 
سیستم  روى  بر  الکتریکی  تحریک  اثر  دقیق  (مکانیسم) 
عصبی مرکزى به خوبی شناخته  شده نیست. تصور می شود 
که تحریک با فرکانس باال به عنوان یک ضایعۀ برگشت پذیر 
باعث مهار نورون هاى نزدیک الکترود تحریک کننده شود. با 
فرایند،  این  اثر  نحوه  دربارة  بیشتر  آگاهی  کسب  وجود  این 
بر  متفاوتی  اثرات  الکتریکی،  میدان هاى  که  می دهد  نشان 

ساختارهاى عصبی مختلف دارند.
به  منجر  باال،  فرکانس  با  تاالموس   (DBS) عمیق  تحریک 
الکترود)  از  متر  میلی   2 در  آکسون،  (خروجی  فعال سازى 
الکترود)  متر  میلی   2 از  بیش  فرعی،  (آستانه  سرکوب  و 
می شود، در نتیجه، DBS ممکن است با مسدودکردن فعالیت 
پاتولوژیک و جایگزینی خروجی وابران، عمل مدارهاى عصبی 
را به نوعی تغییر دهد که گویی این اثر پاتولوژیک ربوده شده  

((hijack)  سوار یا بیجک) .است
از  استفاده  با  بیشترى،  شواهد  متعدد،  مطالعات  انجام  با 
داده هاى EEG و fMRI مبنی بر این که  ANT-DBS بجاى 
ایجاد یک ضایعۀ عملکردى موضعی، مدوالسیون شبکه را القا 
می کند، به دست آمد. در واقع، ANT-DBS منجر به الگویی 
 ANT از فعال سازى قشر مغز می شود که مطابق با هودولوژى
است؛ بنابراین شامل مدار Papez می باشد. نکتۀ قابل توجه 
این است که الگوهاى فعال سازى قشر مغز به شدت وابسته 
به دامنۀ تحریک و مستعد تغییرات قابل توجه بین فردى و 
ANT- درون  فردى هستند. ساز و کارهاى دیگرى که توسط
DBS ممکن است از راه دور، تحریک پذیرى شبکۀ عصبی را 
موضعی  هیپوکامپ  مولکولی  تغییرات  طریق  از  کند،  تعدیل 
است. تحریک یک طرفۀ ANT در تشنج هاى ناشی از اسید 
و  گلوتامات  سطح  کاهش  باعث  موش ها  در   (KA) کاینیک 
همان   CA3 ناحیه  در   GABA غلظت  افزایش  و  آسپارتات 
است  ممکن  مزمن   ANT-DBS ثانیاً  شد؛  هیپوکامپ  طرف 
و  باشد  داشته  هیپوکامپ  نورون هاى  روى  محافظتی  اثرات 
دیگرى  سازوکار  دهد.  افزایش  را  عصبی  رشته هاى  بازسازى 
از  باشد،   ANT-DBS درمانی  اثر  زیربناى  است  ممکن  که 

طریق تأثیرگذارى بر متابولیسم گلوکز است.
بنابراین روش ANT-DBS  براى صرع مقاوم به دارو، درمانی 
ایمن و قابل تحمل است؛ البته نظارت بر افسردگی و عملکرد 
موضوع  این  بر  مطالعات  در  و  است  مهم  بسیار  نیز  حافظه 
درمانی  روش هاى  که  زمانی   ANT-DBS .شده  است تاکید 
یک  باشند،  خورده  شکست  کمتر،  تهاجم  با  عصبی  فنون  یا 

روش درمانی مؤثر است. (3)
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دانشجویی  تحقیقاتی  طرح هاى  از  منطقی  حمایت هاى  راستاى  دانشجویی در  تحقیقاتی  طرح هاى  از  منطقی  حمایت هاى  راستاى  در 
حمایت هاى  پژوهش،  امر  در  دانشجویان  سازى  توانمند  و  تشویق  حمایت هاى و  پژوهش،  امر  در  دانشجویان  سازى  توانمند  و  تشویق  و 
بود: خواهد  زیر  بصورت  دانشجویی  تحقیقاتی  طرح هاى  از  بود: مصوب  خواهد  زیر  بصورت  دانشجویی  تحقیقاتی  طرح هاى  از   مصوب 

1,1,11,1,1) )  در مورد طرح هاى تحقیقاتی دانشجویی بدون تعهد مقاله و به 
شرط ارائه گزارش نهایی میزان حمایت براى دانشجویان مقطع دکترى 
دانشجویان  ریال،  میلیون   25 سقف  تا  تخصصی  دستیار  و  تخصصی 
مقطع کارشناسی ارشد و دکترى حرفه اى تا سقف 20 میلیون ریال، 
 و دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف 15 میلیون ریال خواهد بود.

1,1,21,1,2))  در مورد طرح هاى تحقیقاتی دانشجویی با تعهد ارائه مقاله 
حمایت هاى مصوب بر حسب برونداد پژوهشی مطابق با سیاست هاى 
بود: خواهد  ذیل  شرح  به  تحقیقاتی  هاى  طرح  از  دانشگاه   حمایتی 

1,1,31,1,3)  )  بیش از 20 میلیون تا سقف 30 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش 
 حداقل یک مقاله در مجالت با فول تکس فارسی با نمایه Scopus هستند.

ریال  میلیون   50 سقف  تا  میلیون   30 از  بیش    (  (1,1,41,1,4
مجالت  در  مقاله  یک  حداقل  پذیرش  ارایه  به  ملزم 
هستند.  Scopus نمایه  با  انگلیسی  تکست  فول   با 

1,1,51,1,5))  بیش از 50 میلیون تا سقف 60 میلیون ریال ملزم به ارایه 
 پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه PubMed یا ISI هستند.

1,1,61,1,6)  )  بیش از 60 میلیون تا سقف 70 میلیون ریال ملزم به ارایه پذیرش 
 حداقل یک مقاله در مجالت با دو نمایه PubMed و Scopus هستند.

1,1,71,1,7) )  بیش از 70 میلیون تا سقف 80 میلیون ریال ملزم به ارایه 
 پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه SJR rank=Q4 هستند.

1,1,81,1,8)  )  بیش از 80 میلیون تا سقف 100 میلیون ریال ملزم به ارایه 
 پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت با نمایه SJR rank=Q3 هستند.

سیاست های حماییت کمیته تحقیقات
 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشیک ارومیه
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 110 سقف  تا  میلیون   100 از  بیش   ((1,1,91,1,9
یک  حداقل  پذیرش  ارایه  به  ملزم  ریال  میلیون 
هستند.  SJR rank=Q2 نمایه  با  مجالت  در   مقاله 

 150 سقف  تا  میلیون   110 از  بیش   ((1,1,101,1,10
یک  حداقل  پذیرش  ارایه  به  ملزم  ریال  میلیون 
هستند.  SJR rank=Q1 نمایه  با  مجالت  در   مقاله 

1,1,111,1,11))   بیش از 150 میلیون ریال برحسب نظر شوراى 
 پژوهشی دانشگاه تصمیم گیرى و در قرارداد درج خواهد بود.

کمیته  در  فعال  دانشجویان  شرکت  براي   ((1,1,121,1,12
هزینه  داخلی  هاي  کنگره  در  دانشجویی  تحقیقات 
پرداخت  ریال  میلیون   7 سقف  تا  اسکان  و  ذهاب  ایاب 
صورت  سال  در  نفر   50 سقف  تا  (حمایت  شد  خواهد 
با  درخشان  استعدادهاى  دانشجویان  گرفت).  خواهد 
گردند. می  موارد  این  مشمول  دانشگاه    EDC  معرفی 

در  دانشجویان  پوستر  چاپ  براي   ((1,1,131,1,13
ثبت  براي  و  ریال  هزار   500 داخلی  هاي  کنگره 
شد. خواهد  پرداخت  ریال  میلیون   1,5  نام 

دانشجویان  از  نفر  دو  حداکثر  شرکت  براي   ((1,1,141,1,14
در  شرکت  جهت  دانشجویی  تحقیقات  کمیته  فعال 
یک  و  پوستر  مورد  (یک  کشور  از  خارج  هاي  کنگره 
کمیته  مقررات  مطابق  حمایت  سقف  سخنرانی)  مورد 
داراي  و  بوده  کمیته  مصوب  (طرح  دانشجویی  تحقیقات 
گرفت. خواهد  صورت  باشد)  پژوهشی  شوراي   تائیدیه 

1,1,151,1,15)   )   براى مقاالت تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس 
مجرى  دانشجو  صورتیکه  در  دانشجویی  تحقیقات  کمیته 
 Scopus دوم مربوط به طرح باشد، با فول تکست انگلیسی
مبلغ 20 میلیون ریال، با نمایه PubMed و ISI مبلغ 25 
میلیون ریال، مقاالت با فول تکست فارسی 10 میلیون ریال 
مشروط به مصوب بودن در کمیته تحقیقات دانشجویی به 
 دانشجوى مذکور به عنوان حق التالیف پرداخت خواهد شد.

1,1,161,1,16)) براى مقاالت تمام متن اصیل چاپ شده با آدرس 
کمیته تحقیقات دانشجویی در صورتیکه دانشجو نفر دوم 
میلیون   5 مبلغ   Scopus نمایه با  مقاالت  در  باشد،  بعد  یا 
به  ریال  میلیون   8 مبلغ   ISI و   PubMed نمایه با  و  ریال 
 دانشجوى مذکور به عنوان حق التالیف پرداخت خواهد شد.

1,1,171,1,17)) براى تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیت هاى 
قالب  در  نویسی  پروپوزال  مسابقه  یکبار  ماه   6 هر  پژوهشی، 
برگزار  دانشجویی  تحقیقات  کمیته  توسط  پژوهشی  رویداد 
خواهد  پرداخت  نقدى  جوایز  ذیل  شرح  به  برتر  تیم   4 به  و 
ریال،  میلیون   20 دوم  تیم  ریال،  میلیون   25 اول  تیم  شد: 
ریال میلیون   10 چهارم  تیم  و  ریال  میلیون   15 سوم   تیم 

یک  فقط  می تواند  دانشجو  هر  تبصرهتبصره11: : 
کند. ثبت  مقاله  تعهد  بدون  دانشجویی   طرح 

هاي  حمایت  شامل  دانشجویی  هاي  نامه  پایان   ::22 تبصره تبصره 
بود. نخواهد  نامه  پایان  نگارنده  دانشجویان  براي   مذکور 

تبصره تبصره 33::  در راستاى حمایت هر چه بیشتر همکارى پژوهشی 
تا  می تواند  علمی  هیئت  عضو  هر  دانشجویان،  و  اساتید  بین 
سقف 4 طرح دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی ثبت 
کند که این تعداد جزء محدودیت تعداد طرح ها و پایان نامه هاى 

مجاز براى عضو هیئت علمی محاسبه نمی شود.
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موسییق، عالج اوتیسم
شاید واژة اوتیسم براى شما هم واژه اى نامأنوس باشد؛ واژه اى از جنس اختالالت ژنتیکی و نامهربانی هاى محیط! واژه اى 
که در دنیاى طب به عنوان یک اختالل عصبی و رشدى شناخته می شود؛ موثر بر نحوة تعامل با دیگران، برقراى ارتباط، 
یادگیرى و رفتار که بدقلقی هایش معموالً در دو سال اول زندگی ظاهر می شوند! و  بدون در نظر گرفتن نژاد و قومیت، 

فرهنگ یا پیشینۀ اقتصادى در افراد سراسر جهان یافت می شود؛ نامهربان تر با جنس مذکر!
     در دنیاى طب نوین، تنها چند عالج اصلی براى نشانه هاى اوتیسم وجود دارد که از زمرة موارد زیر هستند:

عالج کردار 1  •
عالج با دواهایی بسان ریسپریدون و آریپیپرازول براى التیام دشوارى هاى کردارى و یا پریشانی   •

عالج نطق2 ، عالج فعل3  و گیتیگ درمانی4  براى کمک به ایجاد مراوده و مهارت هاى حرکتی  •
واقعیت  و  کنند؛  درمان  را  اوتیسم  نمی توانند  هیچ کدام  باشند،  فایده بخش  می توانند  عالج ها  این  همۀ  که  حالی  در       

این است که دواهاى موجود می توانند رنجورى هاى مضاِف درخوِر 
متفحصان،  و  حکما  اطباء،  حال،  همین  در  باشند!  داشته  نگرشی 
طیف بسیار گسترده اى از دواها و عالج هاى دیگر را بسط داده اند 
بی خوابی،  مانند  اوتیسم،  با  مرتبط  نشانه هاى  براى  می توانند  که 
مهارت هاى  فقدان  پرخاشگرى،  گوارشی،  مشکالت  پریشانی، 
اجتماعی، فقدان مهارت هاى گفتارى، چالش هاى حسی، بی نظمی 

هیجانی و ناتوانی هاى یادگیرى بسیار نافع باشند. 
طِب  با  مرتبط  مختلِف  عالج هاى  محتوى  پیوستار  میان  از       
درمانی،  موسیقی  درمانی،  رایحه  بر  مشتمل  جایگزین،  و  مکمل 
استعمال  که  می دهند  نشان  مختلف  مطالعات   ،  ... و  سوزنی  طب 
اوتیسم  به  مبتال  افراد  درمان  در  بالقوه اى  نقش  می تواند  موسیقی 
باشد؛ و در عین حال  یک ابزار متنفذ  ایفا کند. موسیقی می تواند 
مایۀ خسران! اگر بطور مناسب مورد استفاده قرار نگیرد. بنابراین 
حضور موسیقی درماِن خبره و کارآزموده می تواند فایده بخش باشد.

رفتار درمانی 1
گفتار درمانی 2
کاردرمانی 3
فیزیوتراپی 4

     موسیقی می تواند بسان یک رابط جذاب و کمک کننده، به برقرارى ارتباط فرد مبتال به اوتیسم با دیگران عمل کند 
و در شکل گیرى و تقویت مراودات اجتماعی بسیار سودمند باشد و به ایجاد انگیزه براى ارتباط در فرد اوتیستیک 
منجر شود. این شیوة درمانی همچنین باعث تقویت دیدارى و شنیدارى می شود و سطح آگاهی را باال می برد. بنابر 
نتایج حاصل از مطالعه اى مرورى! شواهد درخوِر نگرشی مبنی بر حمایت از ارزش موسیقی درمانی در ارتقاى رشد 
اجتماعی، عاطفی و انگیزشی کودکان مبتال به اوتیسم، یافت شده است.(1) فلذا این یافته ها، مهر تاییدى است بر 

عالج نشانه هاى اوتیسم با استعمال زیبندة موسیقی! 
رفتارهاى  و  فردى  بین  مراودات  در  کاستی  براى  از  است  ممکن   (ASD) اوتیسم طیف  اختالل  به  مبتال  افراد       
محدودکننده و تکرارى، دشوارى هایی را در عملکرد جامعه تجربه کنند. استعانت از موسیقی به عنوان یک مداخلۀ 

بالقوه از براى معالجۀ نشانه هاى این اختالل، می تواند مفید فایده واقع گردد.(2) 
     من حیث المجموع! استعمال موسیقی چه بصورت بداهه نوازى و چه بصورت گوش سپردن به آن، به تقویت توجه 
و تمرکز و درك گفتار و کالم کمک می کند. موسیقی درمانی همچنین سبب توسعه ى ادراکی و حرکتی مناسب و 
یکپارچه سازى تجربیات مختلف حسی و پاسخ هاى حرکتی خواهد شد؛ لذا استعانت از این مداخله توسط تیمارداران  

1می تواند در افراد اوتیستیک منجر به بهبودى عالئم و نشانه هاى مرتبط شود.

پرستاران 1

1. Kim J, Wigram T, Gold C. Emotional, 
motivational and interpersonal responsiveness of 
children with autism in improvisational music therapy. 
Autism. 2009 Jul;409-389:(4)13.
2. Geretsegger M, Elefant C, Mössler KA, Gold C. 
Music therapy for people with autism spectrum disorder. 
Cochrane Database of Sy�ematic Reviews. 6)2014).
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مهدى محبعلی زاده
پزشکی ارومیه
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در ژوئن سال 2021 براى اولین بار پس از هجده سال بحث و تبادل نظر، سازمان غذا و داروى ایاالت 
متحده  داروى شرکت بیوتکنولوژى بیوژن  را براى بیمارى آلزایمر تأیید کرد تا امیدها براى شروع 

عصر جدیدى در زمینۀ درمان این بیمارى نورودژنرتیو آغاز شود.
انواع  آدوکانوماب  است.  بتا  آمیلوئید  مونوکلونال  پادتن  نوعی   ، آدوهلم  تجارى  نام  با   ، آدوکانوماب 
هارا  آن  و  قرارداده  هدف  را  می یابند  تجمع  آلزایمر  به  مبتالیان  مغز  در  که  بتا،  آمیلوئید  پالك هاى 

پاکسازى می کند.
با این وجود کماکان حواشی زیادى پیرامون این دارو وجود دارد و برخی از دانشمندان معتقد هستند 
که این دارو کارایی کافی براى درمان آلزایمر را ندارد. منتقدان بر این باور هستند که تأیید آدوکانوماب 
راه را براى ورود داروهایی که هنوز پرسش هاى زیادى درمورد میزان تأثیرگذارى آن ها وجود دارد، 

باز می کند.
نتیجۀ یکی از تحقیقات انجام شده نشان داده است که این دارو آسیب هاى عصبی ناشی از بیمارى 

آلزایمر را ترمیم نمی کند، بلکه تنها سرعت تخریب سلول ها را کاهش می دهد.
همچنین گروهی از متخصصان مغز و اعصاب در پاییز سال 2021 به این نتیجه رسیدند که داده هاى 

ارائه شده از طرف شرکت بیوژن کارایی آدوکانوماب را اثبات نمی کند.
با توجه به بحث هاى بوجود امده پیرامون این دارو به بررسی پرسش و پاسخ هاى پیرامون این تایید 

جنجالی می پردازیم:
آیا داروهاى کاهنده سطح آمیلوئید بتا واقعا براى بیماران آلزایمرى سودمندند؟آیا داروهاى کاهنده سطح آمیلوئید بتا واقعا براى بیماران آلزایمرى سودمندند؟• • 

بر اساس فرضیه آمیلوئید، بیمارى آلزایمر ناشی از تجمع پروتئینی به نام آمیلوئید بتا در مغز است 
اما  می کند.  پاك  مغز  از  را  بتا  آمیلوئید  توده هاى  آدوکانوماب،  می شود.  نورون ها  تخریب  باعث  که 
زوال  یا  حافظه  دادن  دست  از  درمان  این  که  نداده اند  نشان  معنی دارى  طور  به  بالینی  آزمایش هاى 
 III فاز آزمایشات  زودهنگام  توقف  علی رغم  آدوکانوماب  داروى  مورد  می دهد.در  کاهش  را  شناختی 

کارآزمایی بالینی داده هاى ارائه شده در مورد نتایج نیز شفاف نیست.
چه زمانی داده هاى محکمی در مورد این که آیا این درمان ها باعث بهبود شناخت می شوند در چه زمانی داده هاى محکمی در مورد این که آیا این درمان ها باعث بهبود شناخت می شوند در • • 

دسترس خواهد بود؟دسترس خواهد بود؟
طراحی  با  تا  داد  زمان  بیوژن  شرکت  به  سال   9 متحده  ایاالت  داروى  و  غذا  سازمان  اینکه  وجود  با 

آزمایشی این مسئله را اثبات کند، این شرکت هنوز اطالعاتی را در این زمینه ارائه نکرده است.

آیا سازمان غذا و داروى ایاالت متحده آنتی بادى هاى دیگرى علیه آمیلوئید بتا تأیید خواهد کرد؟آیا سازمان غذا و داروى ایاالت متحده آنتی بادى هاى دیگرى علیه آمیلوئید بتا تأیید خواهد کرد؟• • 
تصویب آدوکانوماب شرایطی را به وجود آورد که می توان گفت داروهاى آلزایمر بر اساس توانایی آن ها 
در حذف آمیلوئید بتا از مغز حتی بدون شواهد واضحی از مزایاى شناختی تأییدیه دریافت خواهند 

کرد.
آیا سازمان غذا و دارو جامعه هدف مصرف کنندگان این دارو ها را محدودتر خواهد کرد؟آیا سازمان غذا و دارو جامعه هدف مصرف کنندگان این دارو ها را محدودتر خواهد کرد؟• • 

سازمان غذا و داروى ایاالت متحده در ابتدا آدوکانوماب را براى تمامی افراد مبتال به آلزایمر تأیید کرد، 
اما شرکت بیوژن این دارو را را فقط در زیرمجموعه اى از این بیماران آزمایش کرده است.

پس از مشاهدة واکنش شدید در بعضی از مصرف کنندگان، سازمان غذا و دارو نیز مصرف این دارو را به بیمارانی با اختالل 
شناختی خفیف یا مرحله زوال عقل خفیف محدود کرد تا بهتر با گروه آزمایش شده در آزمایش هاى بیوژن مطابقت داشته 
باشد. اما اطالعاتی که در توضیحات این دارو آمده است، تصریح نمی کند که افراد باید شواهدى مبنی بر تجمع آمیلوئید 

در مغز خود داشته باشند.
در حالی که بحث ها پیرامون داروى آدوکانوماب به نتیجه اى نرسیده است، شرکت داروسازى الی لیلی1 در ایندیاناپولیس 
در اواخر سال 2021 اعالم کرد که قصد دارد مدارك خود مبنی بر تولید آنتی بادى مؤثرتر با نام دونانماب تا نیمه سال 2022 

به سازمان غذا و داروى ایاالت متحده ارسال کند.
به نظر می رسد با وجود بحث ها و حواشی زیاد پیرامون داروى آدوکانوماب، یکی از مهم ترین دستاوردهاى آن می تواند 

فراهم کردن زمینه براى ارائۀ 
درمان  در  جدید  داروهاى 
آلزایمر باشد و می توان انتظار 
جارى  سال  پایان  تا  داشت 
در  جدیدى  خبرهاى  میالدى 
براى  جدید  داروهاى  زمینۀ 

درمان آلزایمر شنید.

1 Eli Lilly 
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سیم برای میگرن 
میگرن دومین اختالل عصبی- عروقی شایع در سراسر جهان می باشد که بیش از 

یک میلیارد نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد(1).
اصلی ترین راه تشخیص میگرن بررسی کامل تاریخچۀ پزشکی بیمار است و معاینۀ 
فیزیکی در قدم بعدى، نقش تأییدى براى تشخیص بیمارى است. روش تشخیصِی 
تصویربردارى عصبی، تنها در تأیید یا حذف علل سردرد ثانویه نقش دارد و به ندرت 
جهت تشخیص میگرن مورد استفاده  قرار می گیرد؛ که در بسیارى از موارد به دلیل 

در معرض اشعه هاى یونیزان قرار گرفتن بیمار، می تواند مضر باشد(2).
به  میگرن   ،(ICHD-3) سردرد اختالالت  المللی  بین  طبقه بندى  سوم  ویرایش  در 
سه نوع اصلی طبقه بندى می شود: میگرن بدون اورا (Aura)، میگرن با اورا و میگرن 

مزمن.
ساعت   72 الی   4 که  می شود  مشخص  سردرد  مکرر  حمالت  با  اورا  بدون  میگرن 
طرفه،  یک  درد  میگرن،  نوع  این  در  حمله  یک  معمول  ویژگی هاى  می کشد.  طول 
می شود  تشدید  معمولی  بدنی  فعالیت  با  که  شدید  تا  متوسط  شدت  با  ضربان دار 

است. شایع ترین عالئم آن فتوفوبیا، فونوفوبیا، تهوع و استفراغ می باشد.
اورا  حمالت،  برخی  یا  حمله  هر  طی  افراد،  سوم  یک  تقریباً  اورا،  با  میگرن  نوع  در 
معموالً  که  می باشد  حسی  عالئم  میگرن،  نوع  این  دیگر  عالئم  می کنند.  تجربه  را 
به صورت پارستزى یک طرفه (سوزن و سوزن و/ یا بی حسی) و منتشرشونده به 
صورت یا بازو مشاهده می شود و ازعالئم کمتر شایع آن می توان به اختالل گفتار، 

سرگیجه، ضعف حرکتی و اختالالت بینایی اشاره کرد.
در صورت ادامه یافتن سردرد بیشتر از 15 روز در ماه و به مدت حداقل 3 ماه، میگرن 

ازنوع مزمن می باشد.

با وجود پیشرفت هاى اخیر علم پزشکی، در حال حاضر هیچ روش قطعی 
جهت  در  موجود  درمانی  روش هاى  و  ندارد  وجود  میگرن  درمان  براى 

کاهش شدت درد و تعداد حمالت به کار می روند. 
استفاده  دارودرمانی  روش  از  میگرن  درمان  براى  اول  قدم  در  پزشکان 
می کنند. داروهاى ضد التهابی غیراستروئیدى (NSAIDs)، شامل اسید 
استیل سالیسیلیک، ایبوپروفن و دیکلوفناك پتاسیم، به عنوان خط اول 
درمان و دستۀ دارویی تریپتان در خط دوم درمان استفاده می شوند. در 
صورت عدم پاسخ درمانی کافی به این دو دستۀ دارویی، رژیم درمانی 
بعدى، دستۀ دارویی دیتان یا گپانت می باشد که در حال حاضر دسترسی 
به این دسته بسیارمحدود بوده و Lasmiditan ، تنها دیتان مورد تأیید 
تنها   ،  rimegepant و   ubrogepant و  است  میگرن  حاد  درمان  براى 

گپانت تأیید شده هستند(3).    
در سال FDA ،2010 سم بوتولینوم نوع A (BoNT/A)  را براى درمان 
کاهندة  عنوان  به   BoNT/A و  کرد  تأیید  میگرن  کرونیک  پیشگیرانۀ 
میگرن،  درمان  نوین  روش هاى  از  امروزه  بنابراین  شد.  ثبت  سردرد 
استفاده از سم بوتولینوم می باشد که BoNT/A عالوه بر میگرن، اثرات 
ضدافسردگی قابل توجهی نیز دارد که اثربخشی آن با داروى سرترالین 
و  سرترالین  از  زودتر   BoNT/A اثر شروع  زمان  می باشد.  مقایسه  قابل 
عوارض جانبی کمترى نسبت به آن دارد. بنابراین، BoNT/A می تواند 
جدید،  عصر  در  باشد.  افسردگی  درمان  براى  مؤثر  و  مطمئن  گزینه اى 
و  چین  رفع  در  که  سزایی  به  تأثیر  دلیل  به  بوتاکس  و  بوتولینوم  سم 
نزد  فراوانی  مقبولیت  و  محبوبیت  دارند،  زیبایی  و  صورت  چروك هاى 
بیماران داراست؛ در نتیجه از مزیت هاى مهم این روش، پذیرش عالی از 

سوى بیماران می باشد(4).  
باکترى  توسط  که  است  پروتئینی   ،(BoNT) بوتولینوم  نوروتوکسین   
بی هوازى کلستریدیوم بوتولینوم و گونه هاى مرتبط با آن تولید می شود 
عصبی-  اتصال  درمحل  کولین  استیل  آزادسازِى  کردِن  مسدود  با  که 
فلج  باعث  و  می کند  ایجاد  شدیدى  اختالل  عصبی،  انتقال  در  عضالنی، 
در  سردرد  شدت  و  فراوانی  کاهش  در   BoNT/A اثر  می شود.  عصب 
بیماران مبتال به کرونیک میگرن ثابت شده است و به طور کلی بیماران 
این  داده اند.  نشان  خود  از  درمانی  روش  این  به  نسبت  خوبی  پذیرش 
درمان از طریق تزریق عضالنی در هفت عضلۀ خاص سر و گردن انجام 

می شود که در فواصل 12 هفته براى 4 سیکل تکرار می شود(5).

مریم رضایی
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در  تغییر  عصبی،  انتقال دهنده ى  آزادسازى  تعدیل  طریق  از  میگرن  کرونیک  در   BoNT/A درمانی اثر  مکانیسم   
داده اند  نشان  مطالعات  از  برخی  می باشد.  اوپیوئیدرژیک  انتقال  افزایش  و  سیتوکین ها  و  گیرنده ها  سطحی  بیان 
ژن  با  مرتبط  پپتید   ،P ماده) عصبی  انتقال دهنده ى  اگزوسیتوِز  و  نوروپپتید  برگشت پذیِر  کاهش  با   BoNT/A که
مستقیم  مهار  باعث  بنابراین  می کند؛  عمل  میگرن  در  محیطی،  حسی  نورون هاى  از  گلوتامات)  و  کلسی تونین، 
براساس  می شود.  مرکزى  حساسیت  غیرمستقیم  کاهش  به  منجر  محیطی  مهار  این  که  شده  محیطی  حساسیت 
انتشار  از  و  کند  عمل  محیطی  عصبی  پایانه هاى  در  می تواند  فقط   BoNT/A که بود  این  بر  اعتقاد  قبلی،  شواهد 
از  می تواند   BoNT/A که است  شده  مشخص  اکنون  کند.  جلوگیرى  واسطه ها  و  التهابی  عصبی  انتقال دهنده هاى 
طریق حمل و نقل آکسونی از اعصاب محیطی به سیستم عصبی مرکزى برسد تا بتواند از انتشار واسطه هاى درد در 
نخاع، ساقه مغز و مغز جلوگیرى کند. بنابراین، BoNT/A انتقال درد CNS را تغییر می دهد و حساسیت مرکزى را 

کاهش می دهد. 
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منابع :منابع :
دلیل  به  اول  خط  داروهاى  با  درمان  که  زمانی 
می شود،  مواجه  شکست  با  تحمل  یا  اثربخشی 
BoNTA می تواند به عنوان تک درمانی یا همراه 

با کاربامازپین یا اکسکاربازپین استفاده شود.
 AbobotulinumtoxinA هاى   BoNT
 ، IncobotulinumtoxinA ،
و    OnabotulinumtoxinA
منظور  این  به   ،  RimabotulinumtoxinB
نوع  بوتولینوم  سم  بنابراین  می شوند.  استفاده 
درمانی  گزینه ى  یک  عنوان  به   A (BoNTA)
به  میگرن  کرونیک  در  ایمن  و  مؤثر  پیشگیرانۀ 
مدت  طوالنی  تجویز  از  پس  که  می رود  شمار 
در بیماران، اثر ماندگار و پایدار از خود به جاى 
روش،  این  از  گیرى  بهره  با  بنابراین  می گذارد. 
می توان کیفیت زندگی افراد مبتال به میگرن را 

بهبود بخشید(6). 

هزار مغز
مغز. وقتی این کلمه را می شنوید چه اتفاقی در ذهنمان می افتد؟ فوج فوج اطالعات مختلف در 
مورد این کلمه شروع به جنب و جوش می کنند. در ابتدا می تواند ذهن شما را به سمت دروس 
� یا حتی مغز داخل کله پاچه ببرد. سیر انتزاعی و range آناتومی و فیزیولوژى اعصاب دکتر
نحوة  تمام نشدنی کلمات فقط با یک لحظه توقف بر روى این کلمه جارى می شوند. شخصاً 
تفکر مغز از جمله سؤاالتی بود که امیدى به درك این مفهوم نمی دیدم و با رجوع به کتاب هاى 
رفرنس به نتایج هیجان انگیزى نمی رسیدم. همیشه خأل    اى در ذهنم وجود داشت ولی یک 
کتاب این داستان را عوض کرد و نه تنها باعث عالقۀ من به این حوزه شد، بلکه جهان بینی 

خاصی را هم به من عطا کرد. 
�Je)  نه تنها مورد تحسین این بندة حقیر هست،  Hawkins)کتاب هزار مغز نوشته جف هاکینز
بلکه همگان از شیوة نگارش بلیغ و رسایی آن سخن می گویند. اگر به مطالعۀ زندگینامۀ جف 
هاکینز نویسندة این کتاب، که در بخش هایی از کتاب موجود است، مراجعه کنید، به احتمال 
مقایسه  را  او  ادیسون  توماس  و  هیوز  هاوارد  استارك،  تونی  همچون  شخصیت هایی  با  زیاد 
خواهید کرد. جف هاکینز از جمله میلیارد ر هایی است که منتظر هستیم تا ما را غافلگیر کنند. 
است.   (Numenta) خودش نومنتا در شرکت  اعصاب  و پرورانندة علوم  علم  کسی که شیفتۀ 
بیل گیتس نقل می کند که «جف هاکینز خیلی خوش شانس بوده که به مسئلۀ بزرگی همانند 
ایجاد هوش مصنوعی از مغز انسان رسیده و به زیبایی این مطالب را در کتابی گنجانده است.»
ریسک هاى  دلیل  به  داروین،  اثر  گونه ها،  خاستگاه  کتاب  با  بزرگ  منتقدان  توسط  کتاب  این 

علمی و فرضیه پردازى هاى قابل توجه مقایسه شده است.
شاید با خودتان فکر کنید که کتابی که در مورد مغز و هوش مصنوعی باشد حوصله سر    بر و 
مشابه کتب درسی نمود پیدا می کند، اما غافلگیرى یکی از توانایی هاى قدرتمند جف هاکینز 
است. این کتاب نوشته شده در سال 2021 یکی از بروز ترین کتاب ها در مورد علوم اعصاب می 
باشد. اگر به علوم اعصاب عالقه مند نیستید، این کتاب می تواند عالقه شما را نه صرفاً به علوم 
اعصاب زیاد کند، بلکه شما را عاشق علم خواهد کرد. روایت داستانی جف هاکینز ، مثال هاى 
قابل فهم عامیانه ، فرضیات شگفت انگیز در مورد مدل مرجع و نظریۀ هزار مغز هوش مصنوعی، 
دیدگاه شما را نسبت به موجودیت مغز باستانی و مغز نوین و حتی آفرینش انسان تغییر خواهد 
داد. به قول ریچارد داوکینز (Richard Dawkins) کسی که تحلیل زیبایی از این کتاب را بیان 
کرده است : « این کتاب را قبل از خواب نخوانید. نه اینکه ترسناك باشد، یا باعث کابوس شود. 
بلکه آنقدر مفرح و هیجان انگیز است که گردباد توفنده اى از ایده هاى مهیج و محرك را پدید  
می  آورد...طورى که دلتان می خواهد بروید بیرون و به کسی بگویید، نه اینکه به خواب بروید. 

نگارنده این مقدمه هم از قربانیان همان گردباد است».
مقاالت  گذاشتن  با  را  خود  رسالت  هاکینز  جف  نمی شود،  تمام  همینجا  در  مغز  هزار  داستان 
معتبر در مورد فرضیات نظریات مطرح شده را، در انتهاى کتاب به پایان برده، نقشه اى که براى 

سیر در دنیاى مغز راهنماى ما خواهد بود.
این کتاب به زبان فارسی، فوق العاده زیبا ترجمه شده و در اکثر منابع اینترنتی موجود می-

باشد. کتابی که دوست دارید هر ماه یکبار بخوانید!

علیرضا نوبخت
فناورى اطالعات سالمت
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