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 ۴۰/۴۰/۲۴۰۲         دیپلوم انجینرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 پوشیدٔه ذهن انسان جزایر
 

 عداد )توانایی( شناخته شدٔه مریضان در "کومای بیدار" بیان می دارندآنچه جریانات برقی مغز در مورد است
 

 نویسنده: ااَلن نیدیرر ، ۲۰/۰۲/۲۴۰۰مؤرخ  ،چاپ زوریخ ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت

 
ند با آنکه از دیری به این سو عالیمی پدیدار استند که چند مریض در "کومای بیدار" جهان محیط خود را احساس می کن

از بیرون وجود ندارد. جدیدا ً برای تشریح یک ذهن مقدور  ای برای آن عالمه
1

Elektroenzephalogramm  به

 شود. کار برده می

 

 
به گوش می رسد: یک مریض در کومای بیدار قرار دارد. ولی او  Stephen Kingمانند یکی از قصه های ترس آور 

یانش می گویند می شنود و می فهمد. لذا ذهن نیست. مریض آنچه اطرافبی هوش   ،کنندطوریکه دکتوران تشخیص می 

به آن اشاره ندارد و او هیچ وسیلٔه ندارد تا با اطراف خود تماس حاصل  ای با آنکه از بیرون هیچ عالمه ،استاو فعال 

 نماید.

 

وسیلٔه متحرک 
2

EEG 

کسانیکه این قصٔه بیمناک را بیان می دارند نویسنده نه بلکه محققان اعصاب هستند. قصه در ماه نومبر در مجلٔه مسلکی  

«The Lancet»  .به نشر رسیده استDamian Cruse  وAdrian Owen هنتون ویسترن از مرکز "مغز و نظر" در پو

مشتق شدن  (,EEG Elektroenzephalogramm)با یک آلٔه متحرک  در آن می نویسند که ایشان چطور ،اونتاریو در کانادا

 به سراغ ذهن وی جستجو کرده و به یافتن آن مؤفق گردیده اند. ،جریان برقی مغز را در یک مریض کومای بیدار

 

بیهوش می  ،یک چنین نتیجه خالف تشخیص مریض کومای بیدار می باشد. زیرا در این حالت مریضان طبق تعریف

( این است که مریض خود vegetative state. و این به جز حالت کوما دیگر معنی ندارد. تفاوت با کومای بیدار )باشند

یک ریتم شب و روز دارد و گاه گاهی چشمانش را باز نگاه می دارد. این حالت را کومای بیدار پنداشتن  ،تنفس می کند

                                                           

  1 یک متود برای تشخیص و راجستر شدن نوسانات پوتنسیال مغز )جریان برقی( که توسط فعالیت اعصاب در قشر مغز تولید می شود.  
صابآلٔه الکترونیکی نظارت مغز و اع  2 

انسان درکومای بیدار  انسان سالم
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تشخیص درست از بیرون هیچنوع عالیمی وجود ندارد که برای اشخاص ناوارد شاید مغشوش کن باشد. زیرا در 

 مریضان کومای بیدار خود و محیط خود را احساس کنند.

 

در هر حال اینکه یک قسمت از آنها با وجود آن می تواند "ذهن" داشته که  می دانست ۲۴۴۰در سال  Owensگروپ 

معاینه می   ،نظر به توانائی Magnetresonanztomografie (fMRI). آنزمان محققان مریضان را با به اصطالح باشد

تینس بازی کنند یا در بین اتاق خانٔه خود قدم بزنند. چون این  ،کردند. از مریضان تقاضا می شد تا خود را معرفی نمایند

یند که بگو fMRIمحققان توانستند به وسیلٔه تصاویر ـ  ،چنین تخیل ها در مناطق مختلف مغز فعالیت ها را تغییر می دهند

 باید هوشیار بوده باشد. ،آیا مریضان اوامر را اجرا کرده اند یا خیر. اگر مریض از عهدٔه این کار برآمده می توانست

 

 ،" داخل کنندMRI -محققان بکلی مشابه آن در مطالعٔه جدید خود عمل کردند. در عوض اینکه مریض را در یک "آلٔه 

ند. به تأکید محققان این نه تنها نازل تمام می شود بلکه کار گرفتن از آن ساده یکار می گر "EEG -اکنون از یک  "آلٔه 

پروبند  ۰۲مریض و  ۰۰بوده به طوریکه تِست در بستر مریض قابل اجرا می باشد. برای معاینات 
3

Proband  کنترولی

های مختلف سر فعالیت های برقی در به سر کردند. بدین وسیله از طریق الکترود ها در جا« EEG -کاله» یک ،یک

قشر مغز ترسیم گردیده می تواند. این مرتبه از مریضان خواسته شد تصور کنند چطور دست راست یا کلک های پای 

وقتیکه سیگنال به  ،قسمیکه مریضان هر مرتبه ،شان حرکت می کنند. سؤال ها بعد از آن در بلوکهای مختلف تکرار شد

با یک متود  EEG -کت دیگر را باید تصور می کردند. ارزیابی سیگنال های به صدا آمدهٔ یک یا حر ،صدا می آمد

 صورت می گرفت. " ویاحصائی –"ریاضی 

 

 آزمایش های شناخته شدٔه ذهن

سیگنال های قابل تولید دوباره و سازگار وجود داشتند که به عقیدٔه محققان ثبوت می  EEGمریض در  ۰۲از  ۳در 

اجرای یک امر در طب یک آزمایش  ،می گوید Cruse ،مریضان حرکات را تصور کرده بودند. آمر مطالعات ،کردند

می توانند  ،اگر حرکات را در دست و یا کلکان پای تصور کنندبه این اساس این مریضان  است. برای ذهنشناخته شده 

فعالیت های برقی در  EEG. به این ذریعه در ود را طوری تغییر دهند که پروبندهای سالم نیز می کنندفعالیت های مغز خ

 تغییر می کنند. )گرافیک دیده شود(. ،را نشان می دهد پایپنجه های و دست راست حرکات که  ،محالت قشر مغز

 

را در اختیار دارند.  cognitive  مریض هنوز هم فعالیت های معرفتی ۳اینه نشان می دهد که این مع ،به نظر محققان

زیرا طوریکه سؤال شده است باید مریض نه تنها زبان تکلم شده را بداند بلکه هم چنان یک اندازه توجه  و یک ظرفیت 

صورت ساده یک ذهن پوشیده  به اثبات  می شود به EEG. از این لحاظ با  داشته باشد حداقل یادهانی را نیز در اختیار

در این جا مشاهده می شود که آیا یک مریض آناً یا با تحریک  برسد که با تست معمول کلینیکی ناشناخته می ماند.

 همرای محیط خود فعل و انفعال دارد.

 

و مجروحان مغزی آمر یگانه شتاسیون کومای هوشیار در سویس )در مرکز "فلج های قطع نخاع"  Mark Mäderبرای 

تأیید می کند: اینکه مریضان کومای هوشیار  ،آنچه در سال های اخیر آموخته شده است ،این مطالعه را ،در بازل(

. به این صورت با مشاهدات دقیقتر دیده می شود که بیشتر احساس می کنند ،نسبت به آنکه فکر می شدماحول خود را 

ر اختیار داشتند. در بازل سویس می توانستند مریضان از طریق فشار به امکانات اساسی مخابره را د ،مریضان زیاد

به جواب بپردازند.  درین صورت از کومای  « نه » یا « بله » شست دست یا با تغییر طرز تنفس به سؤالهای ساده با 

 بلکه از حد اقل حالت ذهنی سخن در میان است.  ،هوشیار نه

 

Mäder طرفانٔه سادٔه "ذهن" با در اثبات بیEEG  یاfMRI  یک مکملٔه با ارزش را در برابر معاینات کلینیکی می بیند. ولی

همزمان اخطار می دهد از این تصور که مریضان مجروح مغزی عین توجه دوامدار را ضرورت خواهند داشت مانند 

« رومزسند -در -قید» ر واقعیت یک چنین توانست. د چه او به صورت ساده جلب توجه کرده نخواهد –اشخاص سالم 

                                                           

شخص تعین شده برای مثالً آزمایشات صحی  3  
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در حالیکه خساره در سطح تنٔه مغز قرار دارد. این می تواند  موجب آن  ،پیدا می شود. این مریضان به کلی فلج هستند

 گردد که کسی به کلی بیدار باشد ولی با محیط خود صرف از طریق حرکات چشم مخابره می کند.

 

 
 

از دیر زمان فهمیده  ،دارند «جزیرٔه ذهنی» اینکه مریضان در شتاسیون های کومای هوشیار یگان  ،Mäderبقرار گفتٔه 

د. این به تصوری می رساند که بین مراحل مختلف ذهن باید یک انتقال یا گذر روان وجود داشته باشد. در بعضی می ش

شاهد آن است. این پروسه اکثراً ذریعٔه وقفه های طویلتر شناخت  ،هوشیار" بیدار می شود مواقع که مریض از "کومای

 کرکتر خود را دارد. ،ذهن

 

Cruse قبل از اینکه متود جدید اندازه گیری ،عقیده دارد EEG برای روشن ساختن ضرورت های روزمرٔه مریضان

باید ساده تر ساخته شود. در پهلوی  ،ات زیاد طول می کشدامروز در هر مریض ساع ،کومای هوشیار ادغام شده بتواند

" خلق شده است نیز مورد استفاده قرار دهد Imaginationرا که  توسط "نیروی تخیل  EEG -آن محقق می خواهد سیگنال

اگر در «. که مارا می شنوند باید جواب نیز داده بتوانندیمریضان»  ،می گوید ،"کوروز"بسازد.  هتا یک آلٔه سادٔه مخابر

 بعضی از قصه های خوف و دهشت بعد از این صرف دیگر جزِء کتابها خواهد بود. ،این نظر  مؤفقیت دست بدهد

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مغز بزرگ

 مغز کمیاوی

 تنٔه مغز


