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 1زاًكدَی اضقس هسیطیت ثبظضگبًی –ثبظاضیبثی  ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍ ،احس الکتطًٍیکی  ،تْطاى
2زاًكدَی اضقس هسیطیت ثبظضگبًی –ثبظاضیبثی  ،زاً كگبُ آظاز اؾالهی ٍ ،احس الکتطًٍیکی  ،تْطاى
3هسضؼ گطٍُ هسیطیت ثبظضگبًی

چکیدٌ
ثبظاضیبثی ػهجی ثِ هٌعلِ ضٍیکطز خسیسی اؾت کِ زض آى هغع هكتطیبى ثِ زقت هَضز اضظیبثی قطاض هی گیطز تب کبضکطز آى
هكرم قسُ ٍ چگًَگی قکل گیطی ضفتبضّب قجیِ ؾبظی قَز  .اثط ثطًبهِ ّبی تجلیغبتی ذبل ٍ ًكبى ّبی تدبضی هحهَالت
ثط هب  ،اظ ًقغِ ًظط قٌبذتی ٍ ػبعفی  ،ثَؾیلِ تَخِ ٍ ٍاثؿتگی ّبی ػبعفی هب ًؿجت ثِ آًْب اًساظُ گیطی هی قَز  .ایي هقبلِ
ازثیبت هطتجظ ثب ثبظاضیبثی ػهجی  ،اثعاض ٍ ضٍـ ّبی ذبل آى ضا هَضز ثطضؾی قطاض زازُ اؾت  .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثبظاضیبثی ػهجی
اظ ضٍـ ّب ٍ تکٌیک ّبی ذبل ػلَم اػهبة هٌجؼث قسُ اؾت  ،تکٌیک ّبی ضایح زض ایي ضٍـ ًكبى زٌّسُ گصض اظ ثبظاضیبثی
ؾٌتی اؾت کِ زض آى اظ عطیق گطٍُ ّبی توطکع  ،هكبّسُ  ،ثطضؾی هؿتقین ٍ ههبحجِ ضفتبض ههطف کٌٌسُ هَضز ثطضؾی قطاض
هی گیطز  .زض ایي ضٍـ ؾؼی ثط آى ا ؾت کِ اظ عطیق فؼبلیت ّبی الکتطًٍیکی ٍ هتبثَلیکی هغع  ،اثؼبز خسیسی اظ ضفتبض ههطف
کٌٌسُ ًؿجت ثِ هحطک ّبی ثبظاضیبثی زضک قَز .
کلمات کلیدی  :قجیِ ؾبظی  ،ثطًبهِ ّبی تجلیغبتی ً ،كبى ّبی تدبضی  ،ثبظاضیبثی ؾٌتی  ،فؼبلیت ّبی الکتطًٍیکی .
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مقدمٍ
ثبظاضیبثی ػهجی ی ک ػلن هیبى ضقتِ ای زض حبل ظَْض اؾت  .ایي ضقتِ زض ٍاقغ زض هطظ ثیي ػلَم اػهبة  ،ضٍاًكٌبؾی ٍ
ثبظاضیبثی ٍاقغ قسُ اؾت  .ثبظاضیبثی ػهجی ثط اضظیبثی قٌبذتی ٍ پبؾد ّبی ػبعفی ههطف کٌٌسگبى ثِ هحطک ّبی ثبظاضیبثی
توطکع زاضز ( کبضهبضکبض  . ) 2011 ،ثبظاضیبثی ػهجی ثط ذالف ضٍـ ّبی ؾٌتی ثبظاضیبثی هبًٌس گطٍُ توطکع  ،ثب ضٍـ ّبی ذبل
ػلَم اػهبة  ،فؼبلیت ّبی الکتطیکی ٍ هتبثَلیکی هغع ضا ثَؾیلِ ًَاض هغعی  ،تحطیک هغٌبعیؿی تطاًؽ کطاًیبل ، 1ثطضؾی ٍ
قٌبؾبیی ًَاحی فؼبل هغع تَؾظ ؾیگٌبل  ، MEG2اف ام آض آی یب تهَیط ؾبظی تكسیس هغٌبعیؿی کبضکطزی ٍ 3تَهَگطافی
تبثف پَظیتطٍى 4ثجت هی ًوبیس  .ثبظاضیبثی ػهجی ّوچٌیي ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى اًدوي ضوٌی ٍ زیگط اثعاضّبی ثیَهتطیک ،
ضٍـ ّب ٍ تکٌیک ّبیی هبًٌس ضزیبثی چكوی  ،اًساظُ گیطی ٍاکٌف ضٍاًكٌبذتی  ،اًساظُ گیطی ٍاکٌف الکتطٍزضهبل  ،ضطثبى
قلت ٍ تؼساز تٌ فؽ ضفتبض ههطف کٌٌسُ ضا زض ٌّگبم ذطیس هَضز ثطضؾی قطاض هی زّس  .ثطضؾی ػلَم اػهبة ههطف کٌٌسُ ثِ
عَض فعایٌسُ زض حبل تجسیل قسى ثِ یک ضقتِ هَضز ػالقِ ثطای هحققبى ٍ فؼبالى فؼبلیت ّبی تدبضی هی ثبقس ظیطا ایي ػلن
ًؿجت ثِ ضٍـ ّبی ؾٌتی ثبظاضیبثی  ،اعالػبت ثْتطی ضا ثطای آى ّب فطاّن هی ًوبیس  .ثؼالٍُ ایي ػلن  ،ثطای زضک ضفتبض ههطف
کٌٌسگبى هفیس ثَزُ ٍ اؾتسالل هَثطی ضا ثطای ظهبًْبی تهوین گیطی هْیب هی کٌس  .ثٌبثطایي  ،پیسا کطزى یک ضٍـ خسیس

1تحطیک هغٌبعیؿی تطاًؽ کطاًیبل) ،(TMSزض اٍاؾظ زِّ  1980ثِ ػٌَاى یک اثعاض زضهبًی ٍ تكریهی هؼطفی قس (ثبضکط ٍ ّوکبضاى .)1985،تکٌیک
 ، TMSزض اثتسا ثِ هٌظَض ثطضؾی هؿیطّبی حطکتی هطکعی ٍ تحطیک پصیطی قكط حطکتی هغع ثِ کبض ثطزُ قس(ٍاؾطهي ٍ ّوکبضاى . )2001،ایي تکٌیک،
یک قیَُ ثی ذغط ٍ غیط تْبخوی ثطای تحطیک ؾلَلْبی قكط هغع اؾت .زض  TMSیک خطیبى الکتطیکی قَی اظ یک ؾین پیچ کِ ضٍی ؾط فطز گصاقتِ
هی قَز ػجَض زازُ هی قَز .ایي خطیبى الکتطیکی یک هیساى هغٌبعیؿی ثِ اًساظُ  1/5الی  2تؿال ایدبز هی کٌس کِ اظ خودوِ ػجَض هی کٌس .زض ٍاقغ
اؾترَاى یب ًؿَج هطثَعِ هقبٍهت ظیبزی زض ثطاثط ایي هیساى هغٌبعیؿی ًكبى ًوی زٌّس .هیساى هغٌبعیؿی ًیع ثِ ًَثِ ذَز ،ؾلَل ّبی هغعی ضا تب ػوق
زٍ ؾبًتی هتطی ؾین پیچ زپالضیعُ هی کٌس(کبپالى،ؾبزٍک .)2008،اضؾبل پبلؽ ّبی هغٌبعیؿی هی تَاًس ثِ قیَُ ّبی هرتلفی چَى تحطیک
هغٌبعیؿی اظ ذالل خودوِ ٍاحس) ، (sTMSتحطیک هغٌبعیؿی اظ ذالل خودوِ ثب پبلؿْبی ّوعهبى ٍ یب ثِ نَضت تحطیک هکطض هغٌبعیؿی تطاًؽ
کطاًیبل ) (rTMSثِ هغع ٍاضز قَز  .زض ًَع  ، rTMSهدوَػِ ای اظ پبلؽ ّبی هغٌبعیؿی ثب فَانل تحطیک ٍ ٍقفِ ی هكرم ،ثِ نَضت هتٌبٍة
ٍاضز هغع هی قَز(ثطت ٍ ّوکبضاى .) 2002،زؾتگبُ ّبی تحطیک کٌٌسُ هغٌبعیؿی حبٍی چٌسیي ذبظى ّؿتٌس کِ هی تَاًٌس پبلؽ ّبی ثؿیبض ؾطیؼی تب
ّ 60طتع ضا ایدبز ًوبیٌس .پبلؽ ّبی کن فطکبًؽ زض حسٍز ّ 1طتع (ٍ کوتط) هی تَاًٌس اثطات هْبضی ٍ فطکبًؽ ّبی ثیكتط اظ ّ 1طتع اثطات تحطیکی ثط
قكط هغع ثگصاضًس(کبپالى ،ؾبزٍک .)2008،ثط ذالف ضٍـ زضهبًیًTMS ، ECTیبظ ثِ ثیَْقی ًساقتِ ٍ قَک ایدبز ًوی ًوبیس .الظم ثِ شکط اؾت
 ،rTMSاظ ؾَی ؾبظهبى غصا ٍ زاضٍ آهطیکب)(FDAپصیطفتِ قسُ اؾت.
2تؼییي ًَاحی فؼبل هغع یکی اظ هَضَػبتی اؾت کِ ًقكی هْوی زض قٌبؾبیی ٍ تكریم ثیوبضی ّبی هغعی زاضز  .زض ثیي ضٍقْبی تؼییي ًَاحی فؼبل
هغع  Magnetoencephalogram-MEG ،ثؼٌَاى خسیستطیي ضٍـ اضائِ قسُ زض ایي ظهیٌِ اؾت .ثطای آقکبضؾبظی فؼبلیت هغع تَؾظ MEG
ضٍقْبی هرتلفی اضائِ قسُ اؾت .یکی اظ ایي ضٍـ ّب ضٍـ تطکیجی ًبهیسُ هی قَز .زض ایي ضٍـ چٌس هطحلِ ای اظ پبؾد هطحلِ قجلی ،هبتطیؽ ٍظى
خسیس هؼطفی قسُ ٍ ثِ زازُ  MEGاػوبل هی قَز .ایي ضٍـ زض ػیي زاقتي پبؾد غیط تکطاضی ٍ ظهبى هحبؾجبتی کن ًؿجت ثِ ضٍقْبی تکطاضی هكبثِ،
پبؾد هتوطکع ثب کوتطیي ذغب ضا ثسؾت هی زّس .زض ایي هقبلِ پؽ اظ هؼطفی ضٍـ تطکیجی اضائِ قسُ ،ایي ضٍـ ثب زیگط ضٍـ ّبی هَخَز زض زٍ حبلت
ثسٍى ًَیع ٍ ًَیعی هقبیؿِ قسُ ٍ کبضایی ضٍـ اضائِ قسُ ًكبى ًسازُ قسُ اؾت.
 3افام آضآی یب تهَیطؾبظی تكسیس هغٌبعیؿی کبضکطزی (ثِ اًگلیؿی ): Functional Magnetic Resonance Imagingهكَْض ثِ ً fmriبم
ًَػی ضٍـ تهَیطثطزاضی زض ام آض آی اؾت .زض ایي ضٍـ تهبٍیطی هتٌبٍة اظ هغع زض حبل فؼبلیت ٍ ؾپؽ زض حبل اؾتطاحت گطفتِ هیقَز ٍ اظ یکسیگط
ثغَض زیدیتبلی (ثکوک ًطمافعاضّبیی ّوبًٌس اف اؼ ال) تفطیق هی گطزًس ،کِ حبنل ایي پطزاظـ ػولکطز هغعی زض اثط تغییطات خطیبى ذًَی زض هغع ضا اظ
لحبػ فیعیَلَغیکی ًكبى هیسّس.
 4ثطـًگبضی ثب گؿیل پَظیتطٍى یب هقغغًگبضی ثب ًكط پَظیتطٍى (ثِ اًگلیؿی ): Positron Emission Tomographyکِ ثِ اذتهبض ً PETبهیسُ
هیقَز ،ضٍقی ًَیي اؾت کِ زض ػلَم تكریهی زض فیعیک پعقکی ثِ ٍیػُ پعقکی ّؿتِای کبضثطز پػٍّكی ٍ ّوِضٍظُ فطاٍاًی زاضز.
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ثؿیبض زقیق  ،ؾرتگیطاًِ ٍ ثبثت قسُ ػلوی ثطای خوغ آٍضی زازُ ّب ثطای هحیظ ّبی ًَظَْض کؿت ٍ کبض یک ًیبظ اؾبؾی هی
ثبقس (ضایلی ٍ ثیٌع 2010،؛کبلَضت ٍ تٌؿي  2004 ،؛ کٌیي ٍ لیٌعهبخط ؛  ، 2011هَضیي  2011 ،؛ پطازیپ .)2010 ،
ثب اؾتفبزُ اظ ثبظاضیبثی ػهجی  ،چٌس قبذم اثطثركی تدبضی ضا ثِ قطح شیل هیتَاى اًساظُ گیطی کطز  :تؼلق ذبعط کبضکٌبى ،
هبًسگبضی هحهَالت زض حبفظِ ههطف کٌٌسُ  ،قهس ذطیس  ،آگبّی ٍ تَخِ ًؿجت ثِ هحهَالت .
هؼوَال هب ثط اؾبؼ احؿبؼ هبى تهوین هی گیطین  .ؾغح تؼلق ػبعفی هب ثَؾیلِ ّیدبًبت ػبعفی هب ثط اًگیرتِ هی قَز ّ .ط
چِ ازضاک ثِ تدطثِ ثیكتط زضیبفت قَز ؾغح تؼلقبت هب ثیكتط هی ثبقس  .ایي تٌْب یک ًكبًگط زقیق هی ثبقس کِ هب هی تَاًین
ثِ هحطکْبی ثبظاضیبثی پبؾد زّین ٍ ّوچٌیي هیتَاًین تهوین هكتطی ضا ثطای ذطیس پیف ثیٌی ًوبیین  .ؾغح هحطک ّبی
ثبظاضیبثی هی تَاًس ثط لحظِ تهوین گیطی هب ثطای ذطیس یک هحهَل ذبل اثط ثگصاضز  .ایي فطایٌس ثغَض ٍؾیؼی هَضز هغبلؼِ
قطاض گ طفتِ اؾت ٍ هی تَاًس ثَؾیلِ اهَاج هغعی ٌّگبهی کِ ایي هحطک ّب اضائِ هی قًَس ًكبى زازُ قًَس  .الگَّبی اهَاج
هغعی هی تَاًس هَفقیت ًَع ذبنی اظ یک هحطک ضا ًكبى زّس  .ؾغح ثبالی تؼلقبت ػبعفی ٍ ّوچٌیي ؾغح ثبالی فؼبل
ؾبظی اهَاج هغعی هی تَاًس قهس ذطیس ضا پیف گَیی ً وبیس  .قهس ذطیس ثِ ػٌَاى ًتیدِ اثط ثركی هحطک ّبی ثبظاضیبثی ظبّط
هی قَز ٍ ثبثت قسُ اؾت کِ ثِ اًساظُ کبفی ثطای تَلیس ایي قهس قبًغ کٌٌسُ ثبقس ًَ .آٍضی زض ؾغح هحطک ّبی ثبظاضیبثی
هی تَاًس هَفقیت تجلیغبت تدبضی ضا تضویي ًوبیس ًَ .آٍضی قبزض اؾت خصاثیت یک هحطک ثبظاضیبثی ضا افعایف زازُ زض ًتیدِ
ثِ تهوین گیطی ذطیس کوک ًوبیس  .یک فطهَل ضٍقي ٍ یک زضک ذَة اظ پیبم هوکي اؾت هَفقیت اثطثركی ضا پیف ثیٌی
کٌس ٍ .قتی پیبم هبًسگبضی ثیكتطی زض حبفظِ افطاز زاقتِ ثبقس  ،هی تَاًس هحطک ّبی الظم ضا ثطای ذطیس زض ٌّگبم ثطذَضز ثب
آى زض آًْب ثَخَز آٍضز (پبضازیپ  . ) 2010 ،زضحبل حبضط  ،ثبظاضیبثی ػهجی  ،اعالػبتی کِ زؾتطؾی ثِ آى ّب ثَؾیلِ ثبظاضیبثی
ؾٌتی ٍ کالؾیک هیؿط ًیؿت  ،هْیب هی ًوبیس  .ثبضظتطیي هعیت تکٌیکْبی تهَیطثطزاضی ایي اؾت کِ ایي تکٌیکْب کِ هحهَل
زازُ ّبی هقساضی هی ثبقٌس  ،هی تَاًٌس ق جل اظ تَلیس یک هحهَل خسیس هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ ٍ زض ًتیدِ قبًؽ هَفقیت
آى هحهَل ضا پؽ اظ تَلیس زض ثبظاض افعایف زٌّس  .ضٍقْبی ثبظاضیبثی کالؾیک  ،اظ خولِ  ،خوغ آٍضی زازُ ّب اظ عطیق
گطٍّْبی توطکع  ،پطؾكٌبهِ  ،قجیِ ؾبظی ٍ تؿت ثبظاض ضٍـ ّبی کیفی هی ثبقٌس  ،اعالػبت شٌّی کِ هحهَل ضٍـ ّبی
کیفی خوغ آٍضی زازُ هی ثبقس ًوی تَاًس ثب کیفیت اعالػبت ثبظاضیبثی کِ اظ عطیق اًساظُ گیطی کوی ثسؾت هی آیس یکؿبى
ثبقس (اضایلی ٍ ثطًع  . )2010 ،تکٌَلَغی ٍ ضٍـ ذبل ثکبض ضفتِ قسُ زض ثبظاضیبثی ػهجی ثطای ثطضؾی ضفتبض ههطف کٌٌسُ ثط
اثعاضّب ٍ هتسّبی ثؿیبض زقیق اؾتَاض هی ثبقس  .الکتطٍاًؿفبلَگطافی یکی اظ گؿتطزُ تطیي اثعاض هَضز اؾتفبزُ زض ثبظاضیبثی ػهجی
هی ثبقس کِ اٍلیي ثبض زض ؾبل  ،1920تَؾظ ّبًؽ ثطگط ثکبض گطفتِ قس  .ایي هحقق هَفق ثِ عطاحی یک اثعاض تَاًب ثطای ضجظ
ؾیگٌبلْبی الکتطیکی کِ ثِ عَض عجیؼی تَؾظ هغع نبزض هی قَز  ،قسُ اؾت .ثب اؾتفبزُ اظ ایي اذتطاع  ،اهطٍظُ هب هی تَاًین
فؼبلیت اهَاج هغعی ضا کٌتطل ًوبیین  .ثب ظَْض ػهط زیدیتبل اثعاض الکتطٍاًؿفبلَگطافی اٍلیي اثعاضی ثَز کِ ثِ هحققبى اخبظُ
زاز کِ ػولکطز زاذلی هغع ضا زضک ٍ کكف ًوبیٌس .ایي کكف اؾبؾبً ثِ افعایف زاًف قٌبذت اػهبة کوک کطزُ اؾت  .اًساظُ
گیطی عیف حَظُ فؼبلیت اهَاج هغعی زض قكط ّبی هرتلف هغع ثِ هٌظَض زضک چگًَگی پبؾد هغع ثِ آًْب ضطٍضی
اؾت(پطازیپ.)2010 ،
اًساظُ گیطی کبهل فؼبلیت ّبی اهَاج هغعی کِ زض قكبی ذبضخی هغع ظَْض هی ًوبیس  ،ثطای زضک قیَُ ّبیی کِ هغع ثِ
هحطک ّبی هرتلف پبؾد هی زّس ضطٍضی هی ثبقس( .پطازیپ.)2010،تفبٍت ػوسُ ثیي ضٍقْبی هرتلف ٍ ذبل ثبظاضیبثی
ػهجی اظ زقت تفکیک هکبًی ٍ زقت قسضت تفکیک ظهبًی هكتق قسُ اؾت  .ایٌک هب زض ایٌدب ضٍـ هؿتقین ٍ غیط هؿتقین
اًساظُ گیطی فؼبلیت ػهجی ضا ثطضؾی هی ًوبیین .
ظهبًی کِ ؾیگٌبل ّبیی تَؾظ گطٍّی اظ ػهت ّب ؾبعغ هی قَز  ،فؼبلیت الکتطیکی هغع ثب الکتطٍاًؿفبلَگطافی اًساظُ گیطی
هی قَز ً .قغِ ضؼف الکتطٍاًؿفبلَگطافی ّوبًغَض کِ تَؾظ ثبضؼ ٍ ضاهؿَی ( )2007اقبضُ قسُ اؾت ایي اؾت کِ آى ًوی
تَاًس اعالػبت ظیبزی ضا زضثبضُ الیِ ّبی ظیطیي قكبی ثیطًٍی هغع فطاّن ًوبیس  .الکتطٍاًؿفبلَگطافی ًیع ثِ ضاحتی اعالػبت اضائِ
قسُ تَؾظ ػهت ّبی ؾغحی ضا ثجت هی کٌس  .الکتطٍاًؿفبلَگطافی یک اثعاض غیط تْبخوی اؾت کِ ثب اؾتفبزُ اظ ؾٌؿَض قبزض
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ثِ گطفتي ؾیگٌبلْبی الکتطیکی تَلیس قسُ تَؾظ فؼبلیت اهَاج هغعی هی ثبقس  .الکتطٍاًؿفبلَگطافی هی تَاًس ؾیگٌبلْبیی کِ ثب
فطکبًؽ کن اظفؼبلیت ّبی هغع ؾبعغ هی قَز ضا ضجظ ًوبیس  .ثکبض گیطی حؿگطّب ثیكتط هی تَاًٌس فؼبلیت ّبی کل هغع ضا
ثْتط ًوبیف زّس  .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثرف ّبی هرتلف هغع هؿئَلیت کبضکطزّبی هرتلف ضا ثِ ػْسُ زاضًس  ،ثؿتِ ثِ ًَع
ؾیگٌبل ًَ ،احی ذبنی اظ قكبی ثیطًٍی هغع فؼبل ذَاّس قس .
الظم ثِ شکط اؾت کِ ؾٌؿَض الکتطٍاًؿفبلَگطافی ٌّگبم پطٍؾؽ اهَاج زضیبفتی اظ هغع  ،فقظ ثِ یک هقساض هكرهی اظ اهَاج
حؿبؼ هی ثبقس  ،ثطای ایٌکِ هب ًتیدِ هغلَة ضا ضجظ ًوبیین الظم اؾت کِ ثطذی اظ اهَاج زضیبفتی حصف گطزز .ثطای هثبل ،
اگطیکی اظ حؿگطّب ثط ضٍی پیكبًی فطز قطاضگطفتِ ثبقس  ،اًقجبو ػضالت ٍپلک ظزى هی تَاًس هٌدط ثِ تَلیس هقساض ظیبزی اهَاج
ًبذَاؾتِ قَز ٍ ایي اهَاج ًبذَاؾتِ هی تَاًس ًتبیح ثجت قسُ تَؾظ الکتطٍاًؿفبلَگطام ضا فبؾس ًوبیس  .اؾتفبزُ ّوعهبى
الکتطٍاًؿفبلَگطام ثب زیگط زؾتگبُ ًكبى زٌّسُ اهَاج هوکي اؾتٌتبخی ثِ هطاتت زقیق تط ثطای اهَاج ّبی هحطک ثبظاضیبثی اضائِ
ًوبیس(زٍ پلی ؾیؽ  2011 ،؛ کبلَضت ٍ تي ؾي  2004 ،؛ پبضازیپ . )2010 ،
افامآضآی یب تهَیط ؾبظی تكسیس هغٌبعیؿی کبضکطزی اثعاض ذب ل زیگط ثبظاضیبثی ػهجی هی ثبقس  .ثب اؾتفبزُ اظ اف ام آض آی ،
هب هیتَاًین افعایف ؾغح اکؿیػى زض خطیبى ذَى هغع ضا اًساظُ گیطی کٌین  .ثِ ػٌَاى ثركی اظ آظهبیف  ،فطز ثِ حبلت زضاظ
کف ثِ پكت  ،زض یک لَلِ تٌگ ٍ ثلٌس قطاض گطفتِ ٍ تهَیط ثطزاضی اظ هغع اًدبم هی قَز  .ایي لَلِ کِ تَؾظ آٌّطثب احبعِ قسُ
اؾت  ،پؽ اظ فؼبل قسى آٌّطثب تَلیس هیساًْبی الکتطیکی هی ًوبیس  .ایي زؾتگبُ قبزض اؾت افعایف فؼبلیت هغع ضا زضیک
هٌغقِ ذبنی ثطای یک هحطک  /هَقؼیت هحطک ضا قٌبؾبیی ًوبیس  .ثِ هٌظَض تفکیک زازُ ّبی خوغ آٍضی قسُ هَضَع
آظهبیف ثبیس ّوَاضُ زض هحل تؿت ثبقی ثوبًس  .الظم ثِ شکط اؾت کِ ثط ذالف الکتطٍاًؿفبلَگطافی کِ قبزض ثِ ثجت پبؾد هغع زض
هیلی ثبًیِ اؾت  ،اف ام اض ای ایي کبض ضا ثب تغییط  5ثبًیِ ای اًدبم هی زّس چَى ایي ظهبى  ،ثطای گطفتي ذَى تَؾظ هغع هَضز
ًیبظ هی ثبقس  .اف ام اض ای ضا ًوی تَاى ثِ ضاحتی تْیِ ًوَز ظیطا ّعیٌِ ذطیس آى زض هقبیؿِ ثب زیگط اثعاض ذبل ثبظاضیبثی ػهجی
ثؿیبض ثبال ٍ اپطاتَضی آى ًیبظ ثِ افطاز آهَظـ زیسُ زاضز  .هغبثق ًظط ظٍضاٍیکی ( )2010هفبّین اف ام اض ای ثط اؾبؼ
تَهَگطافی ؾٌتی هی ثبقس  .ثطای ایٌکِ ثفْوین کِ اف ام اض ای چگًَِ کبض هی کٌس  ،ضطٍضی اؾت کِ شکط قَز کِ ذَى هب
حبٍی آّي هی ثبقس  ،ایي یک ثرف اظ ّوَگلَثیي اؾت کِ ٍظیفِ اکؿیػى ضؾبًی ثِ خطیبى ذَى ضا زاضز  .اتوْبی آّي قبزض
ثِ ایدبز تغییطات زض هیساى هغٌبعیؿی ذَز هی ثبقٌس  .ثب فؼبل قسى ایي ًبحیِ  ،تبذیط زض ذَى ضؾبًی ثِ قبّطگ ضخ زازُ ٍ
ثبػث تدوغ ذَى زض هٌغقِ فؼبل قسُ هی قَز ٍ ّوچٌیي اخبظُ هی زّس  ،ثب ٍاضز کطزى ؾلَل فؼبل ّ ،وَگلَثیي ّبی کن
اکؿیػى کبّف هی یبثس ً .تیدتبً  ،اف ام اض ای هٌغقِ فؼبل ذبضخی هغع ضا قٌبؾبیی هی ًوبیس  .ؾیگٌبل اضائِ قسُ تَؾظ اف ام
اض ای زض ضٍی نفحِ کبهپیَتط هبًٌس یک لکِ ًوبیبى قسُ ٍ ً )Blood Oxygen Level Dependent( BOLDبهیسُ هی
قَز کِ ثب اؾتفبزُ اظ تکٌَلَغی ّبی ؾِ ثؼسی ثبیس هَضز تدعیِ ٍ تحلیل قطاض گیطز  .زض ایٌدب یک تَضیح کَتبُ اظ اثعاضّبیی کِ
زض ثبظاضیبثی ػهجی هَضز اؾتفبزُ قطاض هی گیطًس اضائِ هی قَز .
الکترياوسفالًگرام  :زض ایي ضٍـ ثب اؾتفبزُ اظ الکتطٍز قطاض زازُ قسُ ثط ضٍی خودوِ  ،خطیبًْبی اهَاج هغعی اًساظُ گیطی ٍ
تغییطات خطیبى ظیؿتی هغع ضجظ هی قَز .
سی تی اسکه :ایي ضٍـ ؾبذتبض هغع ضا ثب اؾتفبزُ اظ چٌس تهَیط ًوبیبى هی ؾبظز .
گسیلپًزیترين یا مقطع وگاری با وشر پًزیترين  :زض ایي ضٍـ ثب اؾتفبزُ اظ تعضیق ضازیَاکتیَ ایعٍتَپْب زض خطیبى ذَى ،
آًْب ثِ ػٌَاى اقؼِ  Xقٌبؾبیی قسُ زض ًتیدِ  ،اًتكبض هَاز قیویبیی زض خطیبى ذَى ضا هی تَاى هكبّسُ کطز .
ام ار ای  :زض ایي ضٍـ ثب اؾتفبزُ اظ آٌّطثب  ،یک هیساى هغٌبعیؿی قسضتوٌس ّن ضاؾتب ثب هَلکَل ّب تَلیس ٍ ثبػث هی قَز
خطیبى الکتطیکی هغع ثبثت ثوبًس .
مگىتًآوسفالًگرافی  :زض ایي ضٍـ خطیبى هغٌبعیؿی تَلیس قسُ ثَؾیلِ فؼبلیت ّبی الکتطیکی هغع ثجت قسُ ٍ هیتَاى
تغییطات زض فؼبلیت الکتطیکی هغع ضا قٌبؾبیی کطز .
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اف ام ار ای :ثب اؾتفبزُ اظ ایي اثعاض هی تَاًین افعایف ؾغح خطیبى اکؿیػى زض خطیبى ذَى ضا هكبّسُ ًوبیین .ایي اثعاض هی
تَاًس اعالػبتی زضثبضُ کبضکطز هغع ثط اؾبؼ ذبنیت هغٌبعیؿی ذَى فطاّن ًوبیس (پیطٍظ .)2004 ،
هگٌتَآًؿفبلَگطافی زاضای تفکیک ظهبًی هبًٌس الکتطٍآًؿفبلَگطافی هی ثبقس ٍلی اظ تفکیک ظهبًی ثْتطی ًؿجت ثِ
هگٌتَآًؿفبلَگطافی ثطذَضزاض هی ثبقس  .ثَؾیلِ هگٌتَآًؿفبلَگطافی  ،هیساى ّبی هغٌبعیؿی تَلیس قسُ ثَؾیلِ هیساى ّبی
الکتطٍهغٌبعیؿی اًساظُ گیطی هی قَز  .هگٌتَآًؿفبلَگطافی هبًٌس ضٍـ الکتطٍ آًؿفبلَگطافی  ،فؼبلیت قكط هغع ضا پَقف ًوی
زّس  .اؾبؼ ضٍـ تطاًؽ کطاًیبل تحطیک هغٌبعیؿی ( )TMSثط ثکبضگیطی هحطک ّبی کَتبُ الکتطٍهغٌبعیؿی زض ؾغح
پَؾت ؾط هی ثبقس  .ایي اثعاض هی تَاًس یک قكط ذبل ضا تحطیک یب هْبضکٌس  .ایي اثعاض هوکي اؾت ًبذَقبیٌس ٍ گبّی اٍقبت
ًبهٌبؾت ثطای تحقیقبت ذبل زض ثبظاضیبثی ػهجی ثبقس(زٍ پلی ؾیؽ  . )2011،هگٌتَآًؿفبلَگطافی  ،ثِ ػٌَاى یک اثعاض ذبل
ثبظاضیبثی ػهجی ثط الکتطٍآًؿفبلَگطافی هعیت زاضز  .ایي هعیت هجتٌی ثط ایي ٍاقؼیت اؾت کِ هیساى هغٌبعیؿی هبًٌس
الکتطیؿیتِ ًوی تَاًس زض ثبفت ّب ًفَش ًوبیس  .ػالٍُ ثط ایي  ،زض هغبلؼِ فطایٌسّبی قٌبذتی  ،هیساى هغٌبعیؿی اعالػبت زقیق
تطی ضا ًؿجت ثِ هیساى الکتطیکی فطاّن هی کٌس(ظٍضاٍیکی .)2010 ،
ثطـًگبضی ثب گؿیلپَظیتطٍى ( ، )PETیک ضٍـ ثؿیبض پط ّعیٌِ ٍ غیط قبثل تحول ثطای تؿت قًَسُ هی ثبقس ٍ کوتط زض
تحقیقبت ثبظاضیبثی ػهجی ثکبض هی ضٍز  .ایي ضٍـ قبهل تعضیق یک هبزُ ضازیَاکتیَ ثِ هَضَع تؿت ثوٌظَض آگبّی اظ فؼبلیت
ثیكتط هٌغقِ فؼبل قسُ هی ثبقس ٍ ّسف ایي اؾت کِ زضک ًوبیین خطیبى ذَى زض هٌغقِ فؼبل قسُ ثیكتط اؾت  .تدْیعات ام
اض ای ٍ اف ام اض ای ًؿجتب گطاى هی ثبقٌس ٍ قیوت آًْب هؼوَال هی تَاًس تب چٌس هیلیَى زالض ضؾیسُ ٍ ّوچٌیي ٍظى آًْب هی
تَاًس ثِ چٌس تي ثطؾس  .آًْب یک هیساى الکتطٍهغٌبعیؿی قسضتوٌس کِ  600.000ثبض ثعضگتط اظ ظهیي اؾت ضا زاضا هی ثبقٌس  .ایي
في آٍضی ّب قبزضًس اتن ّبی اکؿیػى ضا ثب ّن ضاؾتب ًوَزُ ٍ اخبظُ زٌّس کِ قٌبؾبیی قكط هغع آؾبًتط قَز  .زٍ هؿبلِ زض
ذهَل ایي تدْیعات ٍخَز زاضز  .اٍلی اؾتفبزُ غیط پعقکی ٍ زٍهی زقَاضی اؾتفبزُ اظ تدْیعات ثط ضٍی تؼساز ظیبزی اظ افطاز
زض ایي تحقیق هی ثبقس (زٍ پلؽ ؾیؽ  . )2011 ،ثطـًگبضی ثب گؿیلپَظیتطٍى اثعاضی اؾت کِ قبزض اؾت پسیسُ ّبی هرتلف
ضا هَضز پَقف قطاض زّس  .زض ایي هیبى  ،خطیبى ذَى هغع  ،حدن ذَى  ،گلَکع ٍ آذطیي اذط اظ حیث تطتیت ًِ اظ حیث اّویت
ههطف اکؿیػى هی ثبقس  .یکی اظ هَاز ضایح ثطـًگبضی ثب گؿیلپَظیتطٍى ففلَ ضٍ زی اکؿی گلکَظ ) (FDGهی ثبقس .
ایي هبزُ تَؾظ ؾلَل ّبیی کِ فؼبلیت ثیكتط زاضًس خصة هی قَز ٍ زلیل آى ایي اؾت کِ آًْب ثبیس اًطغی ههطف قسُ ذَز
ضاخجطاى کٌٌس ّ .وچٌیي ایي هَلکَلی اؾت کِ پَظیتطٍى ؾبعغ هی ًوبیٌس  .ثطـًگبضی ثب گؿیلپَظیتطٍى ّیچ ػولی اًدبم ًوی
زّس ثلکِ ایي هلکَل ضا ضزیبثی هی ًوبیس  .آى ًوی تَاًس ثغَض زقیق ؾیگٌبل ّبی تكطیحی ضا قٌبؾبیی ًوبیس  .یکی اظ هؼبیت
الکتطٍاًؿفبلَگطام ایي اؾت کِ پتبًؿیل الکتطیکی آى اظ فطزی ثِ فطزی زیگط ٍ ّوچٌیي اظ یک زٍضُ ظهبًی ثِ زٍضُ ظهبًی زیگط
هی تَاًس هتفبٍت ثبقس  .ػلت ایي تغییطات ایي اؾت کِ ّسایت الکتطیکی اظ یک ثبفت ثِ ثبفت زیگط هتفبٍت هی ثبقس  .زض هَضز
الکتطٍاًؿفبلَگطام  ،زاهٌِ ّبی هرتلف ثب حبلت ّبی هرتلف شٌّی هغبثقت زاضز  .ثٌبثطایي  ،اهَاج آلفب  ،ثتب  ،اهَاج تتب ٍ زلتب ضا
هیتَاًس قٌبؾبیی قَز (ظٍضاٍکی  . )2010 ،زض ازاهِ  ،هب زضًظط زاضین زٍ اثعاض هفیس ثبظاضیبثی ػهجی ّعیٌِ ضا ثب ّن هقبیؿِ
ًوبیین (هگٌتَ آًؿفبلَگطافی ٍ اف ام اض ای).
اػتقبز هب ثطای هقبیؿِ ثؿیبض هفیس اؾت  .ثب قٌبؾبیی ًقبط قَت ٍ ضؼف ّطکسام اظ ایي تدْیعات (هگٌتَ آًؿفبلَگطافی ٍ اف ام
اض ای) هب هی تَاًین تهوین زضؾتی ضا زضثبضُ اؾتفبزُ اظ ّط یک اظ زؾتگبّْب ی هگٌتَ آًؿفبلَگطافی یب اف ام اض ای ثطای اًدبم
تحقیق اتربش ًوبیین  .اگط چِ هگٌتَآًؿفبلَگطافی ثِ ؾبذتبضّبی قكط ػویق هبًٌس لَظُ حؿبؾتط اؾت  ،ثط ذالف اف ام اض ای ،
ایي اثعاض ًوی تَاًس هحل زقیق فؼبلیت قكطی ضا خبًوبیی ًوبیس  .ثط ذالف اف ام اض ای  ،هگٌتَ آًؿفبلَگطافی هیتَاًس فؼبلیت
هغع زض ظهبى ضزیبثی قٌبؾبیی ًوبیس (لی  ،ؾیٌیَض  ،ثبلتطض ٍ فَچؽ .)2009 ،
تطاًؿکطاًیبل تحطیک هغٌبعیؿی ( : )TMSهكرهِ آى ػجبضت اؾت اظ تٌظین فؼبلیت قكط هغع تَؾظ القبی الکتطٍهغٌبعیؿی .
زض هَضز تحطیک هغٌبعیؿی تطاًؿکطاًیبل  ،اظ زٍ ًَع اظ پبلؽ ّبی الکتطیکی فطکبًؽ پبییي ٍ ثبال اؾتفبزُ هی قَز  .ایي اثط ثِ
فؼبل ؾبظی ٍ غیط فؼبل ؾبظی هَضَع تطخوِ هی قَز  .ثب اؾتفبزُ اظ ایي تکٌیکْب هب ثِ عَض هَقت هی تَاًیس یک هٌغقِ قكطی
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هَضز ًظط ضا فؼبل ؾبظی ًوبییس  .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ایي ضٍـ اضظاًتط اظ اف ام اض ای ٍ ثطـًگبضی ثب گؿیلپَظیتطٍى هی ثبقس
هكکل ایي اثعاض (تطاًؿکطاًیبل تحطیک هغٌبعیؿی) آى اؾت کِ ًویتَاى آى ضا فطاتط اظ ًئَکَضتکؽ5ثطؾس  ٍ ،ایي یکی اظ هَاًؼی
اؾت کِ هغبلؼِ ثب ایي ضٍـ ضا هحسٍز هی ًوبیس (ظٍضاٍکی .)2010 ،
هغبثق ًظط زٍ پلی ؾیؽ ( )2011اًساظُ گیطی ٍاکٌف ضٍاًكٌبذتی ههطف کٌٌسُ ثِ هحطکْبی ثبظاضیبثی یکی زیگط اظ ضٍقْبی
غیطهؿتقین اًساظُ گیطی فؼبلیت قكطی اؾت  .ایي ضٍـ خٌجِ ّبی هطثَط ثِ احؿبؾبت ههطف کٌٌسُ زض ضاثغِ ثب ػٌبنط
ؾبذتبضی اؾت کِ لَظُ ضا تؼطیف هی کٌس ّ .ط چٌس کِ  ،ایي ضٍـ قبثل اػتوبز ًیؿت.
یکی زیگط اظ ضٍـ ّبی هرهَل ثبظاضیبثی ػهجی اًساظُ گیطی پَیبیی چكن هی ثبقس زض حبل حبضط  ،ایي کبض ثب اؾتفبزُ اظ
ضزیبثی چكن اًدبم هی قَز  .حطکبت چكن توبیل ػبعفی ثِ یک ؾوت ذبل ٍ هیعاى توطکع قرم ثِ هَضَع ذطیس ٍ هیعاى
توبیل ذطیس قرم ضا آقکبض هی ؾبظز (زٍ پلیؿیؽّ . )2011 ،وچٌبًکِ زٍچَؾکی (  ٍ)2007ظٍضاٍیکی ( ) 2010تَضیح هی
زٌّس  ،ضزیبثی چكن اثعاضی اؾت کِ ثب اؾتفبزُ اظ آى قبزض ذَاّین ثَز هیعاى ًگبُ فطز ٍ اتؿبع هطزهک چكن اٍ ضا ًؿجت ثِ
هَضَع ذطیس زضک ًوبیین  .ضزیبثی چكن کوک هی کٌس تب هب فطایٌس قٌبذتی ٍ هیعاى ًفَش هَضَع ذطیس ضا ثط قرم زضک
ًوبیین  .الظم ثِ شکط اؾت کِ حطکت چكن هی تَاًس ثِ زٍ گطٍُ تقؿین قَز  ،ثبثت ٍ هٌقغغ  .هحسٍزیتْبی ایي ضٍـ ثب
آًْبییکِ ثیَهتطیک ّؿتٌس هكتطک هی ثبقس  .ایي ًظطیِ ضزیبثی ضا تبییس ًوَزُ ثِ هب هی گَیس کِ اتؿبع هطزهک ٍ فبنلِ ظهبًی
ثیكتط پلک ظزى هی تَاًس هٌدط ثِ زضیبفت اعالػبت ثیكتط فطز ًؿجت ثِ هَضَع ذطیس ثبقس .
تؿت اًدوي ضوٌی یک ضٍـ ذبل ػلَم اػهبة ًیؿت  ،ثلکِ یک اثعاض ثؿیبض هفیس ثطای اثجبت ثبظاضیبثی ػهجی هی ثبقس  .ثب
اؾتفبزُ اظ ایي ضٍـ هی تَاى ظهبى پبؾد ههطف کٌٌسُ ضا ثِ ٌّگبم هَاخِْ ثب یک ًبم تدبضی اًساظُ گیطی کطز  .ایي ضٍـ زض
ضٍاًكٌبؾی قٌبذتی ثؿیبض هفیس اؾت  ،اهب زض تحقیق ّبی هطتجظ ثب هَضَػبت اختوبػی ثیكتط کبضثطز زاضز  .ثبیس شکط قَز کِ
هغ ع هب توبیل زاضز کِ اعالػبت ضا زض یک ؾبذتبض ثِ ّن هطتجظ شذیطُ ًوبیس  .یک ّیدبى هثجت قبزض ثِ ثبال ثطزى اضتجبط هثجت
ذَاّسثَز ( زٍ پلی ؾیؽ  . )2011 ،ایي یکی اظ ضٍیکطزّبی پیچیسُ هی ثبقس ٍ قبًؽ ایي ضا زاضز کِ ثِ عَض زقیق تط ٍ قبثل
تَخْی پبؾد قٌبذتی ٍ ػبعفی ههطف کٌٌسُ ضا ًؿجت ثِ هحطک ّبی ثبظاضیبثی خصة ًوبیس  .اگط چِ ثبظاضیبثی ػهجی ثْتطیي
اثعاضّبی هَخَز ثطای اضظیبثی پبؾرْبی ههطف کٌٌسگبى ثِ هحطکْبی ثبظاضیبثی هی ثبقس اهب ایي ضٍـ هَفقیت ضا تضویي ًوی
کٌس  .تٌْب ثب زاًؿتي هکبًیعم ثْتط تهوین گیطی هب هیتَاًین هجبظضات تجلیغبتی ٍ هحهَالت ثْتط زاقتِ ثبقین  .الظم ثِ شکطاؾت
کِ تهویوبت ذطیس هب زض اکثط اٍقبت تحت تبثیط تحطیکبت آضام هغع اثتسایی قطاض زاضز  .زض حبلیکِ ًئَکَضتکؽ اعالػبت هٌغقی
 ،پیچیسُ  ،هغع هیبًی احؿبؾبت ٍ غطایع ضا پطزاظـ ًوَزُ ٍ هغع اثتسایی هؿئَل تهوین گیطی اؾت (ضیي ٍٍیؽ.)2010 ،
وتیجٍ گیری
ثب اؾتفبزُ اظ ثبظاضیبثی ػهجی  ،هب ایي قبًؽ ضا زاضین کِ انَل اٍلیِ هکبًیعم تهوین گیطی ضا زضک ًوبیین .ثٌبثطایي  ،هب قبزض هی
قَین زاًف ثیكتطی ضا زضثبضُ ضفتبض ههطف کٌٌسُ زاقتِ ثبقین  .انَل ثبظاضیبثی ػهجی هی تَاًس زضک هب ضا ثِ ضفتبض ههطف
کٌٌسُ ًؿجت ثِ هحطک ّبی ثبظاضیبثی ثیكتط ًوبیس  .اهب ثب تَخِ ثِ هغبلجی کِ زض ازثیبت ترههی ایي ضقتِ اظ ثبظاضیبثی اضائِ
قسُ اؾت ایي یک ضٍیکطز هكکل ٍ پیچیسُ هی ثبقس  ،ضٍیکطزی کِ زض آى تبکیس هی ًوبیس کِ فطایٌس تهوین گیطی ثؿتگی ثِ
ًَع آى هی تَاًس ًَاحی هرتلف هغع ضا فؼبل ًوبیس (ّبهَاٍ  ،گبلیت ٍ هی لی اٍ 2013 ،؛لی،ثطازضیک،چوجطلیي . )2007 ،هغبثق
ًظط لیٌساؾتطٍم ( )2010ثب اؾتفبزُ اظ ثبظاض یبثی ػهجی هب هی تَاًین زضک ًوبیین کِ چگًَِ هكتطی ضفتبض ٍ تهوین هی گیطز ،
زض حبلیکِ زؾتطؾی ثِ افکبض ًبذَزآگبُ  ،ػَاعف  ،احؿبؾبت ٍ ذَاؾتِ ّب ثبػث تهوین گیطی ذطیس زض هب هی قَز  .ثبظاضیبثی
ػهجی هی تَاًس ثِ هبکوک کٌس تب زضک کٌین کِ چگًَِ شّي ًبذَزآگبُ ثط تهوین ثِ ذطیس هب اثط هی گصاضز ٍ یک زضک ثْتط
اظ افکبض ّ ،یدبًبت  ،احؿبؾبت ً ،یبظّب ٍ اًگیعُ ّبی ههطف کٌٌسگبى زض ضاثغِ ثب هحهَالت ثبظاضیبثی فطاّن هی ًوبیس .
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