ﮐﺎﺷﺘﻨﯽﻫﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮات

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﺷﺘﻨﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﺻﺮع اﺳﺖ .ﺻﺮع ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﻮابﮔﻮی ﻣﺸﮑﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﺪﯾﺪ ،ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖ و اﺳﺘﺮسزا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻓﺮادی
ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻐﺰی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺟﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در ﻓﺎز ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﻮرگ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺮهوری اﻓﺮاد ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ
وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان وﻋﺪه دادهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺎﻧﺲ اﻣﯿﺪ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺨﺎﻋﯽ و ﻣﻐﺰی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ آنﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
دارﻧﺪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺎر روی ﺳﺎﺧﺖ روﺑﺎتﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮان ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدن آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ دﻗﯿﻖ
ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ .او ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻤﺮﮐﺰ ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد در زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری
ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻃﺮح آنرا اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﻓﻮق ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻤﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻐﺰی ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﺳﺘﺎرتآپ ﮐﺮﻧﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺎﺳﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺷﺘﻨﯽﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎرﮐﯿﺴﻨﻮن ،آﻟﺰاﯾﻤﺮ ALS ،و در ﮐﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ

از ﻣﻐﺰ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﻟﺲﻫﺎی ﻣﻐﺰی و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ دادهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺖ ﻓﯿﻮژن ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :راﺑﻂﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﻐﺰ اﻓﺮاد ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﺷﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از آراﯾﻪای از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ در ﻣﻐﺰ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر روی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی
ﻣﻐﺰی وﯾﮋهای را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن  PTSDاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد «.آﻧﯽ ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﻮن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر  NPRدر
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آورده اﺳﺖ:
»ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰی اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
دﭼﺎر ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻐﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻐﺰی را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﯾﻦ
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ در اﻃﺮاف ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﮔﺮم آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻐﺰی را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
آﻧﯽ ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮاﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﯿﺪوار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ در ﻣﻐﺰ اﻓﺮاد ﭘﺮده از اﺳﺮار ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻐﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آنﮔﺎه ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ واﻗﻌﺎ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ«

آﯾﺎ اﯾﻦ آﯾﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ،روﺑﺎتﻫﺎی ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟ اﺳﮑﻠﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد آﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از دوام و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﺖ ﻟﻮای اﺑﺘﮑﺎراﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن راﺑﻂ
ﻣﻐﺰ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﺷﺘﻨﯽﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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