
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 1۱/۳3/۴۳1۲ عطائی کریم انجنیر دیپلوم

 

 جست و جو می کنندجهان احساس را  ،محققان مغز
 حجرات عصبیحس درد و فعالیت های 

 وعات سویسمطباز 

 Lena Stallmachویسنده: ن ، ۰۳/۱۱/۲۳۱۲مؤرخ  ،روزنامه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

 

 
 بیولوژیک درد هستند.احساس درد یک موضوع انفرادی می باشد. محققان در جست و جوی 

 (Tetra / Corbis)تصویر: 

 

«brain reading»  در پیشرفت است. محققان فعالیت های مغز را از شخص تحت تجربه توضیح می دارند و به آهسته

 پیشگوئی ها در مورد احساس درد وی جرأت می کنند.

 

با کشف وسایل )ابزار و آالت( که فعالیت افکار یک نفر دیگر را خواندن بشریت را از سالها قبل مجذوب می سازد. 

د. در می باش رمزگشاییدارند که منتظر  مقدار متنابه مشخصات در اختیار محققان قرار ،های مغز ما را ترسیم می کنند

است. به این ترتیب  اهمؤفقیت های کوچک دست داده است که با درک قابل دید همر شکستاندن کود فعالیت های مغز

 فکر می کرد.چهره به یک خانه یا یک نفر که آیا یک درک کنند   ،مشخصات دیده می توانستنداز محققان 

 

در اکثر تجارب اشخاص افکار خود را به دو یا ندرتا ً به بیشتر  ولی از درک افکار در واقعیت نمی توان سخن گفت.

 بعضی پروسه های فکری فعالیت های متفاوتلیکن مطالعات نشان می دهد که اقال ً  اوبجکتها یا شی متمرکز می نمایند.
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از که  از یک دیگر را تحریک می کند. معلوم است این هم برای احساس نیز صدق کند. طوریکه در یک کنفرانس 

بیولوژی  نوی رو"موضوع در  ،دعوت به عمل آمده بود نومبر اواسط European Science Foundationطرف 

 .شنیده می شد در ایتالیا "احساسات یا هیجانات

 

 گیری شوده انداز ،درد احساس شده

 ،که با یک دیگر در شبکه قرار دارند جرات بی شمار اعصاب حروی فعالیت از به عقیدٔه محققان مغز هر احساس 

می خواهند طریق عمل مغز را بهتر  ،بیان می دارند فعالیت های این شبکه ها را دالیل استوار است. در حالیکه محققان 

در این جا  جهت یاب نیز می باشد.بسیار چندی از کار های تحقیقی نظر به استفاده  ،ولی در ارتباط با درد  درک کنند.

از درد احساس شده است. این خواهد توانست به  بیو لوژیک ارزشموضوع عبارت از جست و جوی یک اندازٔه  

ی با درد های مزمن خواهند توانست یک ارزش کمک رساند تا درد مریضان خود را بهتر تخمین کنند. و افرادطبیبان 

 نشان دهند. ،جدی گرفته نمی شود یشاوسط آفاقی و به این وسیله ثبوت برای درد آنهای که هم

 

این نه تنها  است. ذهنی شخصیک احساس  بالخرهنشانٔه مریضی تعهد مشکل بوده چه این عمل آفاقی بودن این درد ولی 

صرف نشانه از آن نیست که حساسیت احساس درد از شخص به شخص متفاوت است بلکه نیز در آن است که احساس 

در فعالیت های مغز  ،قراریکه در مطالعات مختلف دیده می شود ،اینیک شخص زیاد در نوسان می بشد. لیکن  ددر در

این  ،خوانده شود ،احساس فردی از روی فعالیت های اندازه شده ،نیز منعکس می گردد. به این اساس باید امکانپذیر باشد

 ۲۰از پو هنتون تخنیکی میونیخ فکر کرده است. او و همکارانش فعالیت های مغز  نویرولوگ Markus Plonerرا  

در پشت در حالیکه تحریک معتدل درد  ،کردند گیری اندازه (Elektroenzephalografie EEG)شخص تحت تجربه را  با 

 دست راست اشخاص توسط یک شعاع الی زر تولید می شد. 

 

تعیین می کردند. حاصل  ۱۳تا  ۱مرتبه روی یک درجه بندی از  ۰۳شدت درد را در  (Proband)اشخاص تحت تجربه 

ی زر بود. لیکن حاصل از شخص به شخص و از هریک نفر قویاً  تغییر می کرد با آنکه شدت ال ۴،۹اوسط گروپ 

محققان   ،را داده بودند ۵ز ر اکمتیا  وبیشتر های  معیار اغلباً نظر به اینکه آیا اینها  .تهمیشه در یک حالت قرار داش

عرض مکمل  اتصتقسیم کردند. در نتیجه گیری مشخ دها را به گروپ های حساس درد و غیر حساس در بندپرو

عات گردید. مرا ،وقت معین اندازه گیری شدند الکترود  در یک ۰۴هرتس  که در همه  ۱۳۳تا  ۱فریکونس از 

هرتس احساس درد به بهترین ارتباط قرار  ۸۳های بلند در ساحٔه هرتس و فریکونس  ۸فریکونسهای پایان در حدود 

  .داشتند
 

تموس" را  محاسبه کرد که دو حالت یروگال"پروبند" یک کمپیوتر هر بار یک " ۲۲به اساس در دست داشتن مشخصات 

با این الگوریتموس محققان   به صورت مطلوب منعکس می کرد. (۵( و زیادترین درد)بیشتر از ۵کمترین درد )زیر 

مشخصات پروبند بیست و سوم را تحلیل کرد. این عملیه را ایشان در هریک پروبند تکرار کردند چنانکه الگوریتموس 

کاندید  ۱۹حساسیت درد  پروبند محاسبه شده بود. به این طریق محققان می توانستند ۲۲هر مرتبه روی مشخصات دیگر 

 مشخصات تعیین کنند.( درست از ۸۰۸را به دقت )

 

یک قدم بزرگ در  ،ات شخص تحت تجربهصبی گانه استوار بود و نه روی مشخاینکه تحلیل ها روی مشخصات 

می باشد. معموالً  باید یک آلٔه اندازگیری با فعالیت های مغز یک فرد عیار « brain reading مغز ـ خواندن» پیشرفت 

ور طواند. ولی این در بسیاری احوال ممکن نیست یا بی معنی می باشد; به شود تا آنها به صورت درست تعبیر شده بت

خواسته شود به دست آید که عاجز از مخابره کردن باشند مثل اشخاص  مثال در صورتیکه حساسیت درد اشخاص

رد باید به ثبوت برسد که یک شخص به د یا در صورتیکه برای یک بیمه  یا "مریضان محبوس" (demented)مجنون 

 های مزمن مبتال می باشد.

 

کار انجام شده نیز می داند.  ۸Ploner کافی نیست. این را  ۸۰از یک استفادٔه عملی هنوز فاصله زیاد است. یک دقت 

صرف یک ثبوت براین است که از نظر تئوری ممکن می باشد کم و بیش حساسیت درد در فرد را تعیین کرد. محققان 

که آیا در حساسیت های اکنون می خواهند روی ارتقاء دقت و تشریح سؤال بیشتر کار کنند. مثال ً هنوز واضح نیست 
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ان شخص در موقعیت دیگر یا در نوع دیگری درد در یک می باشد و هم وی هلحظمعین درد صرف یک احساس 

 کتگوری دیگر شامل شود. 
 

 درد های مزمن

Apkar Vania Apkarian   رد وسترن در ـاز پوهنتون نEvanston از میتود دیگر برای تعیین درد ها استفاده می  الو نای

او تخصص درد های مزمن را به دست آورده است.  نامیده می شود. MRT  magnetic resonance tomographyکند که 

قبل از کوتاه مدت تیم وی نشان داد که یک مخابرٔه تقویه شده بین دو منطقٔه مغز در به وجود آمدن دردهای مزمن نقش 

یک قسمت از قشر مغز در پیشانی  و Nucleus accumbensدارد. در مریضان مبتال به درد کمر محققان یک ارتباط بین 

به دست آوردند. آنها نظر به این مشخصات توانستند پیشگوئی کنند که آیا مریضان یک سال  MRTبا اندازه گیریهای را 

 بعدتر مبتال به دردهای مزمن خواهند گردید یا وضع ایشان بهبود خواهد یافت.

 

برابر خوراک خوب یا حل به طور مثال در  ،بی می باشد که وظیفه داردعصمکافات سیستم از  یهردو منطقٔه مغز قسمت

نتایج این  Apkarianبه باور  را تحریک می کند. همچنان در آموختن نقش مهم دارد. خوشاینددرست یک سؤال احساس 

حدس را تأئید می کند که پروسه های آموزش در به وجود آمدن دردهای مزمن سهم دارد. مریضان با یک ارتباط قوی 

بر زیاد پیشتر به حیث مریضان ریسک پذیر برای مزمن شدن شناخته شوند. او ت خواهند توانس ،تر بین هردو منطقه

 امید تولید ادویٔه دارد که ارتباط را تضعیف کرده بتواند.  عالوه
 

 استفادٔه قبل از وقت
شدت و دوام درد های مزمن در قشر مغز در وسط پیشانی یا بهتر اده بود که نشان د Apkarian ،یدر مطالعات زیاد قبل

این است نقل  ٬ارتباط است. اینها ارقام اندازه شده آفاقی برای درد ها می باشد راست قشر درگفت با آنهای در جزیرٔه 
که  ٬باور داردبه اساس این و دیگر نتایج تحقیق او . ۴۳۳۱قول از وی در یک مضمون مجلٔه ساینس در سال 

بطور عموم را برای درد ها به اختیار گذاشته می توانند نسبت به آنچه شده  هاندازیشتر ارقام دیری پ fMRIمشخصات ـ 
 فرض می گردد.

 
از چند سال به این سو گاه گاهی واقع می گردد که  ٬استوار است fMRIکشف دروغ که روی ارقام ـ  ورِدِدکتمشابه به 

می کنند "سکن ـ مغز" را در موضوعات محاکم به حیث سند ثبوت مورد استفاده موکلین وی کوشش وکالی دعوا و 
در امریکا کمپنی  موقف مرکزی دارد. تموضوع ثبو ٬قرار دهند. به این طریق در بسیاری موارد تقاضای غرامت

محققان به این های انفرادی وجود دارد که این اندازه گیری ها را برای چنین مطالب به عمل می آرد. لیکن اکثریت 
هم است کدام آنها مناطق ذیربط و م ٬نیستند قمّتفقبل از وقت است. متخصصین حتی با خود  زکه برای آن هنو نظر اند

ار برده شده می تواند. عالوه بر آن تخنیک از اشباه عاری نیست. طوریکه چندی از ظکه در آنها یک سیگنال انت
جدا آز آن  نگاه این ازهمان مناطق مغز فعال است.   قسما  صوری مطالعات نشان می دهد در درد های اصلی و ت

 مشخصات به حیث وسیلٔه ثبوت مورد استفاده قرار نگیرند. ٬متخصصین مشوره می دهند
 

 پایان
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