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(دريافت مقاله -34/44/6 :پذيرش مقاله)34/2/2 :

چكيده
برنامه پيشاهنگ مغز (پژوهشهای مغز از طريق توسعه فناوریهای عصبي نوآورانه) که برپايه اهداف پروژه نقشهبرداری فعاليت مغز
طراحي گرديده است .يک برنامه پيشاهنگ پژوهشي همكارانه ميباشدکه در دوم آوريل  ،2144نقشهبرداری از فعاليت هر نرون و سلول
در مغز انسان را هدف قرار داده است .اين برنامه ده ساله ،با همافزايي توان بنيادها و انيستيتوهای برجسته اياالت متحده آمريكا مانند بنياد
فناوریهای نوآورانه برای ترسيم تصوير ديناميک از عملكرد مغز است که فعاليت نروني و مسيرهای عصبي را در ابعاد فضايي و زماني،
يكپارچه ميسازد و ما را قادر مينمايد که دريابيم چگونه بر همکنش نوسانات فعاليتهای الكتريكي و شيميايي در درون مسيرهای
عصبي ،توانمندیهای رفتاری و شناختي ما را خلق ميکنند .اين برنامه بر پايه رهيافت ميان رشتهای و توسعه يا خلق فناوریهای
نوآورانه در علوم اعصاب و تصويربرداری مغز استوار است که ماحصل آن توليد دادههای بزرگ وخلق يک سكوی سيبرنتيک عظيم
جهت اکتشافات در عرصه علوم اعصاب و زايش فناوریهای نوين خواهد بود که در راه تشخيص و درمان ميليونها بيمار که از
بيماریهای مغزی در رنج هستند به کار خواهند آمد .از اين رو ،دستاوردهای اين برنامه را همسنگ پروژه پيادهسازی انسان بر ماه و يا
پروژه ژنوم انساني قلمداد کردهاند.
واژگان کليدی :مغز ،بنياد ملّي سالمت آمريكا ،مسيرهای عصبي ،فناوری
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ملّي سالمت و بنياد ملّي علم و بخش خصوصي به پيش رانده ميشود .هدف غايي اين برنامه ،شتاب در توسعه و به کارگيری

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4434
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در حقيقت ،ريشه برنامه پيشاهنگ مغز ( )Brainدر

مقدمه
در سالهاي اخير ،پيشرفتهاي شگفتانگيز علوم
اعصاب به سطحي رسيدهاند که ميتوان درک جامعي
را از فعاليتهاي مغز ،مولكولهاي پيام گذران،

سايه چندين نشست که در بنياد علمي و انيستيتو مغز
2

آلن ساماندهي گرديد شكل گرفت .اين پژوهشگران
در پي آن بودند که نقشه فعاليت مغز ( )BAMرا به

سلولها ،مسيرهاي عصبي ،سامانهها و رفتار متصور

تصوير بكشانند .به زبان ديگر ،اين دانشمندان نقشه

گرديد .بر پايه اين پيشرفتها در علوم اعصاب بوده

الگوهاي فعاليت تمام نرونهاي مغز را خواستار شدند

است که پرزيدنت اوباما در دوم آوريل  ،3102آغاز

زيرا بر اين باور دست يافته بودند که ويژگيهاي

برنامه پيشاهنگ مغز (0 )BRAINرا کليد زد .اوباما در

آفرينش يافته از مسيرهاي عصبي را نميتوان با ثبت

سخنراني تاريخي خود ،دانشمندان را فراخواند تا

نرونهاي واحد يا زير مجموعهاي کوچک از نرونها،

تصوير ديناميكي از مغز در عمل فراهم آورده تا بر

به تنهايي به دست آورد .از اين رو ،برنامه پيشاهنگ

پايهي آن بتوان درک نمود چگونه انديشه ميکنيم،

مغز به صورت اصولي يک ويراسته از پروژه تحقيقاتي

چگونه ميآموزيم و چگونه به ياد ميآوريم.

نقشه فعاليت مغز ( )BAMميباشد که بر اين اصل

در پاسخ به اين فراخوان ،رئيس بنياد ملّي سالمت

استوار است که حتي رصد عملكرد و فعاليت ارگانيسم

آمريكا ( 3)NIHگروه کاري خود را در قالب يک

به تنهايي نيز براي پاسخگويي به اينكه چگونه مغز کار

فرايند ميان رشتهاي شكل داد که کشف الگوهاي

ميکند کافي نيست و بايد اندازهگيريهاي فعاليت و

فعاليت عصبي ومكانيسم هاي مسيرهاي زمينهاي که

عملكرد نيز در متن و زمينه نقشههاي ساختاري و

فرايندهاي رواني و رفتاري ما را شامل درک ،حافظه،
يادگيري ،طراحي ،هيجانات و تفكر پيچيده را
ساماندهي مينمايند ،هدف قرار داده است .زيرا

رفتاري جاي داد (.)3
بنابراين ،هدف برنامه پيشاهنگ مغز ،سرعت بخشيدن
به توسعه رهيافتهاي تجربي و نظري و نيز

و مكاني روي ميدهند ما را قادر ميسازد که

دنياميسم و اصول ساختار و عملكرد مغز ميباشد (.)2

سامانههاي سادهتر را که چگونه مسيرهاي عصبي کار

پرسش علمي در قلب برنامه پيشاهنگ مغزآن است که

ميکنند طراحي کرده و همچنين به درک جامعتر از

چگونه فعاليتهاي الكتريكي و شيميايي نوساندار از

اينكه چگونه مغز تفكرات پيچيده و رفتارها را خلق

طريق مسيرهاي آناتوميک پايدار جريان مييابند تا

مينمايد ،نزديکترکند .اين دانش براي هدايت توسعه

درک و رفتار ما را خلق نمايند .درآغاز ،پل بروکا ،در

شيوههاي تشخيصي و درماني و حتي امكان درمان

قرن نوزدهم ،با مطالعه موارد باليني نشان داد که مناطق

قطعي بيماريهاي نورولوژيک که بسياري از افراد را

گوناگون مغز براي وظايف گوناگون ،ويژگي يافتهاند.

ناتوانمند نمودهاند ،بسيار ضروري ميباشد (.)0

در بامدادان سدهي بيستم ،سانتيگورامان کاخال و
رهروان وي ،آغاز به توصيف مسيرهاي آناتوميكي
نمودند که با پيوند مناطق گوناگون مغز شبكههاي
1
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جستجو در اين الگوهاي فعاليت که در بعدهاي زماني

ضروريات فناوريهاي عصبي نوآورانه جهت درک

برنامهی تحقيقاتي مغز آمريكا 444/

نبيپور و همكاران

عملكردي اعصاب را شكل ميدادند .آنگاه ،فناوري

اين فناوريهاي توسعه يافته ،در پنج سال دوم ،آغاز

ثبت يک نرون و بيولوژي مولكولي به ما نشان دادند

ميشود ( .)0اين برنامهي چند سازماني توسط بنياد

که نرونها در اين شبكهها از خود ويژگيهاي

ملي سالمت آمريكا ( ،)NIHبنياد ملي علم (،)NSF

فيزيولوژيک نشان داده و اجزاء مولكولي نيز در اين

آژانس

دفاعي

عملكردها سهيم ميباشند .اخيراً نيز تصويربرداري

( ،)DARPAهمراه با حمايتهاي انيستيتو آلن براي

عملكردي از مغز ،تصويرهاي فعاليت منطقهاي مغز را

علوم مغز ،انيستيتو پزشكي هواردهيگز ،بنياد کاولي و

که با گسترهاي از عملكردهاي شناختي انسان در پيوند

بنياد سالک براي مطالعات بيولوژيک ،به پيش رانده

ميباشند را آشكار نموده است ( .)4اما با اين وجود

خواهد شد ( .)5از اين رو ميبينيم که ابعاد برنامه

هنوز نميدانيم چگونه ميليونها نروني که وظيفهي

پيشاهنگ مغز آمريكا در مقايسه با پروژه مغز انسان

احساس و درک ،تفكر ،تصميم و تحرک به صورت

اروپا 2و برينتوم چين 7بسيار باالتر است وآن را در

ديناميكي را دارند در درون مسيرهاي عصبي و شبكهها

اندازه پروژه پياده سازي انسان برکره ماه ،پروژه ژنوم

با يكديگر پيوند يافتهاند .حتي سادهترين عمل حسي

انسانيو بمب اتم مقايسه نمودهاند ( 2و .)7

پروژههاي

تحقيقاتي

پيشرفته

شامل فعاليت ميليونها نروني است که در بسياري از
ساده از فعاليت عصبي الگودار منشاء ميگيرد و

دانشمندان مشاور برنامهي پيشاهنگ مغز پس از تبادل

چگونه اين حس و ادراک ميتواند با هيجان ،انگيزش

نظر به اين نتيجه رسيدند که شناخت و تحليل مسيرهاي

و عمل در پيوند قرار گيرد از رازهاي ناشناخته در

عصبي و يافت نرونهاي بر هم کنش کننده ،منبعي غني

علوم اعصاب بوده که تاکنون دانش کنوني از

از داده بوده که ميتواند نويد دهنده توسعههاي

پاسخگويي به آن ناتوان بوده است و اميد ميرود

مرزشكن آينده باشد ( .)0از سويي ديگر ،سه پيشرفت

برنامه پيشاهنگ مغز از اين ناشناختهها پردهگشايي

چشمگير اخير در زمينهي شيوههاي پژوهشي در علوم

نمايد (.)4

اعصاب ،امكان بررسي مغز را در سطح مسيرهاي

بنياد ملي علم آمريكا 4و بنياد کاولي 5با گرد آوردن

عصبي به صورت تجربي امكانپذير نمودهاند.

بيش از يكصد دانشمند علوم اعصاب در"کارگاه اصول

نخستين پيشرفت ،توسعه توانمنديهاي ثبت نوين

فيزيكي و رياضي ساختار و عملكرد مغز" ،به شناسايي

است .برخالف رهيافت "يک نرون در يک زمان"،

اولويتهاي کليدي و زيرساختهاي فناوري جهت

آرايههاي چندين الكترودي ،8امكان ثبت صدها نرون

دستيابي به اهداف برنامه پيشاهنگ مغز پرداختند (.)3

در يک زمان را در هر منطقه از مغز فراهم آوردهاند.

بر اساس اين ديدگاه ،برنامه پيشاهنگ مغز در قالب

نشانگرهاي کد شدهي ژنتيكي ،فعاليت نروني در

يک برنامهي زماني ده ساله سامان يافته است که در

ترکيب با ميكروسكوپها و اندوسكوپهاي نوين،

سال مالي  3102با هدف اوليه توسعه زير ساخت

امكان ثبت پرچگالي را تقريباً از همة نرونها در

فناوري در پنج سال اول و کشف ناشناختهها بر پايه
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مناطق گوناگون انتشار دارند .چگونه يک حس و درک

رهيافت مطالعاتي و تحقيقاتي برنامه پيشاهنگ مغز

/ 446طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4434

منطقهاي خاص از مغز يا در جمعيتهاي گزينش يافته

زدن فعاليتهاي نروني به صورت غيرتهاجمي و نيز

براساس تيپ سلولي يا مسيرهاي آناتوميک فراهم

توسعهي شيوههاي محاسباتي جهت درک معاني

آوردهاند .اين شيوههاي ثبت جمعيتي نوين به ما اجازه

فعاليت نروني الگو يافته ،مدنظر قرار گرفتهاند .البته

ميدهند که الگوهاي فعاليت عصبي را در زمان رفتار

بايد اين را افزود که زماني اين شيوهها به تبلور کارايي

به گونهاي که پيش از اين امكان آن وجود نداشت را

ميرسند که امكان انجام همه آنها در يک زمان به

مشاهده کنيم .دومين پيشرفت چشمگير ،توسعه

صورت ترکيبي موجود باشد و بدينصورت ميتوان به

ابزارهاي نوين براي برآشفتن و برهم زدن فعاليت

ثبت فعاليت نروني ،ايجاد آشفتگي در فعاليت نروني

نرونها به شيوهاي دقيق است.

در مجموعهاي تعريف شده از نرونها با ارتباطات

براي مثال ،اپتوژنتيک ( )optogeneticsاز ابزارهاي

تعريف شده در هنگام تنوعي از رفتارها به مطالعه

ژنتيكي جهت هدف قرار دادن نرونهاي مورد مطالعه

پرداخت .اين هدف نهايي برنامه پيشاهنگ مغز است

ميباشد که از فعال سازي يا غيرفعال نمودن توسط

که حتي تا چند سال پيش از اين نميتوان آن را تصور

نور ،استفاده ميکند .اين کار با بيان کانالهاي حساس

نمود .امّا هم اکنون بسياري از اين فناوريهاي

به نور باکتريها و يا آغازيان تک سلولي انجام

ضروري در دست ما است و بايد منتظر شد تا نتايج

ميگردد .با اين شيوهها ،اين امكان ميسر ميگردد که نه

اين مطالعات را مشاهده کنيم (.)4

تنها نرونها را که فعال در يک زمان خاص هستند را

بنابراين چنين به نظر ميرسد که اين شيوههاي

مشاهده نمود بلكه پيرامون آنكه آيا اين نرونها براي

پژوهشي امكان مطالعهي از پايين به باال را فراهم

يک پيامد رفتاري ضروري هستند را ميتوان مورد

آورده باشند .به زبان ديگر با رهيافت پايين به باال

جستجو قرار داد.

ميتوان با مدلهاي سلولي و مسيرهاي عصبي جهت

در سومين پيشرفت ،از ابزارهاي مفهومي علوم اعصاب

درک بهترعملكرد مغز با به کارگيري مطالعات ملكولي،

محاسباتي جهت شناسايي پيامها که در ميان

فناوريهاي ثبت در مقياس بزرگ ،به کارگيري
9

دروزوفيال

استفاده ميشود .اين پيشرفت عقالني همراه با

( )Drosophilaو نشانگرهاي ويروسي يا تكنيکهاي

پيشرفتهاي فناورانه در قدرت محاسباتي ،امكان

ميكروبي جهت بررسي نرونها در مدلهاي حيواني،

تحليل الگوهاي فعاليت از چندين هزار و يا ميليونها

اقدام نمود .يک رهيافت موازي هم زمان که جهت

نرون را که مجموعاً اطالعات را عرضه ميدارند و يا

مطالعهي مغز الزم است ،رهيافت باال به پايين است که

محاسبات را انجام ميدهند ،فراهم ميآورد (.)4

رشد و توسعه فناوريهاي تصويربرداري عصبي در

از اين رو ،در برنامه پيشاهنگ مغز ،شناخت و

انسان ،اين هدف را دنبال مينمايند .در حقيقت ،اين

شناسايي تمام تيپهاي سلولي موجود در مغز ،تعريف

شيوههاي تصويربرداري عصبي هستند که از

اتصاالت مكاني و منطقهاي اين سلولها ،توسعهي

پيچيدگيهاي مغز انساني پرده برميدارند .مغز انسان

شيوههايي براي ثبت فعاليت نروني در زمان رفتار در

از بيش از يكصد ميليارد نرون ساخته شده است که هر

مقياس بزرگ ،توسعه شيوههاي ايجاد آشفتگي و برهم
Connectome
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جمعيتهاي سلولهاي عصبي عمده انتشار مييابند

مدلهاي غير انساني مانند کنكتوم

برنامهی تحقيقاتي مغز آمريكا 444/

نبيپور و همكاران

نرون  7111ارتباط يا سيناپس با ديگر اجزاء دارد که

بيوانفورماتيک "نرون-انتولوژي"01همسان چارچوب

توسط بيش از يكصد مجموعه تنظيم کننده يا انتقال

"ژن-انتولوژي" در ژنتيک مولكولي است .درهنگام

دهندهي عصبي تحريک کننده يا منع کننده تنظيم

شناسايي نرونها وسلولهاي گليال مغزي بايد بتوانيم

ميگردد .اين سطح از پيچيدگي نياز به مطالعه از ”باال

يادداشتهاي مولكولي در حد زير سلولي را ارائه

به پايين“ مغز دارد تا بتواند مسيرهاي آناتوميک و

دهيم که اين منحصر به بيان  mRNAنخواهد بود

عملكردي را هويدا سازد که بسياري از شيوههاي

وکانالهاي يوني ،پروتئين سيناپسي ،مسيرهاي پيام

تصويربرداري عصبي در پي آن هستند و در بخش

دهي درون سلولي و غيره را شامل خواهد شد ( 0و

ديگر به آنها خواهيم پرداخت (.)8

 .)01بيشک در اين گستره ،شناخت سامانهي واحد
00

جهت مطالعهي برهم کنش ميان

رهيافت مطالعاتي سوم در برنامه پيشاهنگ مغز،

عصبي-عروقي

مجموعه مطالعاتي است که ميبايست بتواند نتايج

نرونهاي دستگاه اعصاب مرکزي و مايع مغزي نخاعي

مطالعات از باال به پايين و از پايين به باال را در يک

نيز اهميت مييابد ،زيرا با اين سامانه ميتوان به

هارموني ،يكپارچه نموده و مورد محاسبه قرار دهد (8

چگونگي دريافت ،تغيير و اثر داروها در سطح مغزي

و  .)9از اين رو ،رهيافت سوم در جستجوي برآمدن

پي برد (.)00

بر چالش بزرگ برخورد با دادههاي بزرگ است که به
آن نيز خواهيم پرداخت.

ب /رديابي مسيرهای آناتوميک عصبي در

به صورت چكيده ،رهيافتهاي مطالعاتي برنامهي

مقياسهای گوناگون :ترسيم نقشه ساختاری

پيشاهنگ مغز در جستجوي آن هستند که رفتارِ متغير

هدف از اين گسترهي پژوهشي ،شناسايي و ترسيم

در زمان ارگانيسم را در يک محيط تعريف شده

نقشه پيوندي ميان نرونها در سطح مسيرهاي عصبي

توصيف نمايند و اين تنها در صورتي امكانپذير است

کوچک و گسترده در سطح سيستمهاي مغزي است که

که بتوان دادههاي پيچيده و بزرگ برخاسته از مطالعات

ميتوان به درک روابط ميان ساختار و عملكرد نرونها

ساختار و عملكرد مغز را در سطح مسيرهاي عصبي با

پي برد .در اين گسترهي پژوهشي ،از مارکرهاي

رفتار پيوند داد (.)9

مولكولي براي شناخت سيناپسها ،رديابهاي ميان
سيناپسي براي شناسايي درون دادهها و برون دادههاي

الف /نقشهبرداری ساختار و اجزاء مسيرهای عصبي
يک هدف کوتاه مدت برنامه پيشاهنگ مغز ،سرشماري
تيپهاي سولي درون مغز است که ميتوان نرونها را
بر اساس انتقال دهندههاي عصبي ،مورفولوژي،
چگونگي اتصاالت ،الگوهاي بيان ژني و ديگر

نقشهبرداري مسيرهاي عصبي ،در حد بزرگنمايي بسيار
باال ،استفاده ميگردد .اين اطالعات در سطح سلولي،
مكمل پروژه کونكتوم انساني (که به شناسايي پيوندها
و اتصاالت پهن گستر ميان مناطق گوناگون مغز
ميپردازد) ،خواهد بود ( 0و .)03

ويژگيهاي عملكردي آنها مورد بررسي قرار داد.
نهايت اين گسترهي پژوهشي ،فراهم آوردن چارچوب
http://bpums.ac.ir
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گسترههای پر اولويت پژوهشي برنامهی پيشاهنگ مغز

مسيرهاي عصبي و از ميكروسكوپ الكتروني جهت

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4434

/ 444طب جنوب

ج /ديناميک نروني :ثبت فعاليت نروني در گسترهی

تصويربرداري کلسيمي ميتواند فعاليت چندين نروني

زمان و مكان

يک مسير را اندازهگيري کرده و الگوهاي فعاليت

هر چند که نقشههاي ساختاري مسيرهاي عصبي،

جمعيتهاي باالتر از  0111نرون در شرايط

شناخت ما را از مغز گسترش ميدهند ولي حتي در

آزمايشگاهي و  in vivoرا ترسيم نمايد ( .)05امّا اين

سطح بزرگنمايي آناتوميک بسيار باال نيز نميتوان يک

تصويربرداري کلسيمي هرچند مفيد است ولي با اين

مسير عصبي را به صورت کامل تعريف کرد؛ زيرا

فناوري فقط ميتوان تا مرز شناخت پيامهاي

سيناپسها از لحاظ قدرت و سيستم تنظيم کنندگي،

عملكردي واقعي نرونها نزديک شد و پسنديده است

تنوع از خود نشان ميدهند و اين مسئله هنگامي

که فعاليت کامل مسير عصبي را با تصويربرداري

غامضتر ميشود که هر نرون نيز در مسيرهاي عصبي،

ولتاژي به انجام رساند (.)02

عملكردي گوناگون در شرايط تجربي متفاوت و يا

از اين رو ،بايد پروبهاي الكتريكي کوچکتر و

رفتارهاي گوناگون ،از خود نشان ميدهد .از اين رو،

پايدارتر توسعه يابند که با شيوههاي کمتر تهاجمي

نقشهبرداري ديناميكي"کونكتوم عملكردي "03الگوها و

بتوانند ثبت طوالني از مسيرهاي عصبي در زمان و

توالي عملكرد عصبي تمام نرونها ،بسيار حياتي

مكان را به صورت آشكارتر فراهم آورند .بنابراين،

ميباشد (.)02

سرمايهگذاري سنگين برروي نوروفيزيولوژي نوري

همانگونه که اشاره شد ،يكي از اهداف مرکزي برنامه

جهت خلق پروبهاي کد شدهي ژنتيكي بهتر براي

پيشاهنگ مغز ،توسعه فناوريها در جهت ثبت

تحريک نرونها و ثبت ديناميک ولتاژ و کلسيم ،بسيار

فعاليتهاي تعداد زيادي نرون و نيز دستكاري اين

مورد نياز ميباشد (.)9

فعاليتها در جانوران در هنگام انجام رفتار است.
مغز کوچک الرو ماهي گورخري را ميدهند و نياز

رفتار و ابزارهايي که ديناميک مسيرهای عصبي را

است فناوريهاي مرز شكني توسعه يابند تا بتوان

تغيير ميدهند

فعاليت نرونها در جانوراني به بزرگي موش را ثبت

دستكاري فعاليت مسيرهاي عصبي با تحريک و منع

نمود .از اين رو ،سرمايهگذاري در اين فناوريها براي

مستقيم جمعيتهاي نرونها ،علوم اعصاب را از

ثبت تعداد فراواني از نرونهاي در حال عمل(براي

مشاهده به سوي ترسيم عليت سوق داده است .براي

دريافت پويايي و ديناميسم در زمان و مكان اين

دستكاري مسيرهاي عصبي ،نسل نويني از ابزارها براي

نرونها) بسيار مورد نياز است ( .)9تكنيکهاي نوري

تعديل و تنظيم اپتوژنتيكي ،کموژنتيكي ،02بيوشيميايي

ميتوانند انعطافپذيري فضايي و زماني را با سطح

و الكترومغناطيسي براي کاربرد در سطح جانوران و در

تهاجمي ناچيز و بزرگنمايي در حد تک سلول در

نهايت نمونههاي بيماران انساني ،ميبايست توسعه

سطح جانوران زنده و حتي در زماني که جانور بيدار

يابند ( .)0در حقيقت ،پژوهش در علوم اعصاب در

بوده و رفتار مينمايد از خود نشان دهند (.)04

سطح نمونههاي غير انساني ،همگام با پيشرفتهاي

Functional Connectome

http://bpums.ac.ir
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فناوريهاي کنوني ،تنها به ما امكان ثبت اکثر نرونهاي

هـ /گسترههای پژوهشي برای پيوند فعاليت مغز با

برنامهی تحقيقاتي مغز آمريكا 443/

نبيپور و همكاران

اخير در دستكاري مسيرهاي عصبي بر اساس توسعه

داشته و دسترسپذير بوده ،دور از انتظار نخواهد بود.

ابزارهاي اپتوژنتيک که بر پايه پمپ ها و کانالهاي

دسترسي به اين دادههاي بزرگ و تبديل آنها به

فعال شده با نور استوار ميباشند ،بسيار تحول برانگيز

دانش ،بيشک علوم اعصاب را متحول خواهدکرد؛

بوده است .زيرا ترکيب فعال سازي تند ،اثرات قابل

زيرا تحليل و مدلسازي مسيرهاي عصبي براي

اعتماد و رهاسازي ژنتيكي کانالهاي اپتوژنتيک به

نخستين بار ،با دادههاي جامع امكانپذير خواهد شد.

تيپهاي سلولي ويژه و مناطق مغز ،موجب انقالب در

همانگونه که پروژهي ژنوم انساني ،گسترهي ژنوميكس

علوم اعصاب مدرن شده است (.)0

را خلق نمود ،توليد دادههاي جامع و تبديل آنها به
دانش نيز گسترههاي نويني را در علوم اعصاب خلق

مدلسازی ،آمار و تجربه (چالش دادههای بزرگ)

بنابراين ،يک زير ساخت سيبرنتيكي براي موفقيت

مجموعهي دادههاي بزرگي در زمينهي مغز با سرعت

آزمايشگاهها ،بخشها و دانشگاههاي تحقيقاتي آينده

غيرقابل انتظاري که طي دههي آينده نيز شتاب مييابد

بسيار مورد نياز است و آن را ميتوان بر پايهي

در حال انباشت است .هدف تئوري مغز آن است که

تجربيات ديگر دادههاي بزرگ گسترههاي علم مانند

اين دادهها را به دانش تبديل نموده تا ادراک ما از

ژنوميكس يا فيزيک انرژيهاي برتر ،يافت نمود (.)9

عملكرد مغز به حقيقت نزديکتر نمايد .براي نيل به

از اين رو ،مشارکت دانشمندان اين گسترههاي دانش،

اين هدف ،ما بايد به تئوري ،شبيهسازي و آناليزهاي

به ويژه دانشمندان فيزيک ،رياضي ،مهندسي ،علوم

کمّي عالمانه در پژوهشهاي خود روي گردانيم تا

کامپيوتر و آمار ،در پيادهسازي نقشه راه برنامه

بتوانيم مكانيسمهاي زمينهاي که ابعاد زماني و مكاني

پيشاهنگ مغز ،اجتنابناپذير است ( 0و  .)9همانگونه

را در نورديده و اجزاء و برهم کنش آنها را به رفتار

که طراحان و مشاوران برنامهي پيشاهنگ مغز عنوان

ديناميک سيستم پيوند ميدهند را درک کنيم.

کردهاند که خواهان توانايي ثبت بالدرنگ از هر نرون

از اين رو ،شيوههاي نويني براي ترکيب تئوري،

مغز در گسترهي زماني هستند ( ،)07بايد ديد که

مدلسازي و تحليل آماري جهت توسعه درک عملكرد

پيشرفتهاي ثبت چند الكترودي و تصويربرداري

مغز که ماهيت غيرخطي و پيچيده دارد ،مورد نياز

کلسيمي دوفوتوني چگونه انبوهي فزاينده از داده از

است ( .)0مغز داراي سيستمهاي ديناميكي پيچيده

جمعيتهاي نروني به صورت همزمان در سطح يک

است که در گسترهي زماني ميلي ثانيه تا سالها کار

تک سلولي را خواهد کرد و نيز به کارگيري شيوههاي

ميکنند .نقشههاي فعاليت مغز مانند فناوريهاي

آناتومي نوين به خلق دادهها در مقياسهاي غيرقابل

اميكس و پارادايم بيولوژي سيستمي ،به رهيافت تفكر

تصور خواهند انجاميد و همهي اين مثالها نمونههايي

سيستمي ،محاسبات سيستمهاي پيچيده و بيوفيزيكي

هستند که نشان ميدهند چگونه رشد شيوههاي آماري

نياز دارد که در حد فزايندهاي متنوع ،سازگارپذير و

و تجزيه و تحليل دادهاي و خلق دانش جديد،

پيچيده ميباشد .از اين رو ،خلق بانک دادههاي بزرگي

اجتنابناپذير است (.)08

که ثبت کامل فعاليت مسيرهاي عصبي را در خود
http://bpums.ac.ir
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و /شناخت اصول بنيادين :شيوههای ترکيب تئوری،

خواهد کرد (.)02

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4434

/ 441طب جنوب

هم اکنون دانشمندان کامپيوتر ،علوم اعصاب و علوم

اعصاب را در خواهند نورديد .در هر صورت ،از

نانو به اين نتيجه دست يافتهاند که با خلق اين حجم از

اهداف اوليهي اين برنامه ،شتاب در تالشهايي است

داده ،برنامه پيشاهنگ مغز به ظرفيت ذخيرهسازي سه

که هدف آنها آن است که بتوان از پتانسيل

پتابيت نياز دارد تا بتواند مقدار اطالعات توليد يافته از

فناوريهاي موجود استفاده و ابزارهاي کنوني را

يک ميليون نرون در سال را در خود نگه دارد (.)09

توسعه داد و نيز مفاهيم فناورانهي نوآورانه در

بايد اين را به ياد داشته باشيم که يک ميليون گيگابيت

عرصههاي علوم اعصاب را بهگونهاي تشويق نموده که

داده در يک پتابيت جاي دارد .شتاب دهندهي بزرگ

به صورت چشمگيري بتوانند درک ما را از اينكه مغز

ژنو ،حدود  01پتابيت داده در سال توليد ميکند .مغز

چگونه کار ميکند گسترش دهند (.)30

داراي  85تا  01ميليارد نرون است که به معناي آن

توانايي نقشهبرداري غيرتهاجمي ،پايش و دستكاري

خواهد بود که مغز کامل حدود  211هزار پتابيت داده

فعاليت ميليونها نرون در سطح تک سلول و توان

در هر سال ايجاد ميکند (.)09

تشخيصي ميلي ثانيهاي به دليل ماهيت کدر و

از اين رو ،هم اکنون سازمانهاي بزرگ فعال در

پراکندگي نور دربافت عصبي زنده ،با مانع روبرو شده

زمينهي فناوري اطالعات (مانند گوگل) در پيآن

است .ميكروسكوپ دوفوتوني ،اجازهي به تصوير

هستند که زير ساختهاي الزم را براي رويارويي با

کشيدن نرونهاي واحد در عمق يک ميليمتري را

مجموعه دادههاي در مقياس پتابيتي برنامهي پيشاهنگ

ميدهد و  MRIعملكردي ( ،04)fMRIشيوهاي

مغز را مهيا نمايند (.)31

غيرمستقيم جهت اندازهگيري فعاليت يكپارچهي
کالفي از نرونها را فراهم ميآورد .در جانور بيدار در

ی/

نياز

پيشرفت

به

فناوریهای

عصبي

حال فعاليت ،پروبهاي نوري براي به تصوير کشيدن

همانگونه که فريمن ديسون ( )Freeman Dysonبيان

عمق يک ميليمتري مورد نياز است .اين پروبها

کرده است” راههاي نوين در علم اغلب بيشتر با

داراي عمق ميداني و پهناي ديد محدودي هستند .از

ابزارهاي نوين گشايش يافتهاند تا با مفاهيم جديد .اثر

اين رو ،فناوريهاي نويني جهت رويارويي با اين

مفهوم

محدوديت جهت توسعه پژوهشهاي علوم اعصاب و

( ،)concept-drivenتوصيف چيزهاي کهن به

توسعه شيوههاي جديد براي تشخيص و درمان

شيوههاي جديد است .اثر انقالب به پيش رانده شده

بيماريهاي مغزي مانند آلزايمر ،اسكيزوفرني،

با ابزارهاي نوين ( ،)tool-drivenکشف چيزهاي

افسردگي و اعتياد به مواد مخدر ،مورد نياز است (.)33

جديد است که بايستي آنها را توصيف نمود“(.)02

از فناوران و دانشمندان سراسر جهان ،به ارسال

اين به معناي آن است که همانگونه که طراحان

پروپوزالهايي جهت توسعه تكنيکهاي تصويربرداري در

برنامهي پيشاهنگ مغز پيشبيني کردهاند ،پنج سال دوم

عمق با دقت تشخيصي باال ،درخواست شده است (.)33

انقالب

به

پيش

رانده

شده

با

برنامه ،هنگام درخشش فناوريهاي نوين و مرزشكن
در علوم اعصاب خواهد بود که مرزهاي دانش
Functional MRI
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()Neurotechnology

و دستكاري مسيرهاي عصبي در سطح تک سلول تا

نبيپور و همكاران

برنامهی تحقيقاتي مغز آمريكا 444/

نقشهبرداري از مغز انسان ،وجود چالش بزرگ

فضايي و زماني بوده و ميتواند نويد دهندهي

تصويربرداري عصبي با دقت تشخيصي باال در گسترهي

گسترههاي نويني در تصويربرداري عصبي در

فضايي -زماني ( )Spatiotemporalاست (.)32

عرصههاي باليني باشد ( .)32بايد در نظر داشت که

هماکنون ،نقشهبرداري از ساختار و عملكرد مغز ،يک

عملكرد مغز يک فرايند ديناميک است که تغييرات آن

گسترهي بسيار هيجانانگيز براي رشد تكنيکها و

در مقياس ميلي ثانيه روي ميدهد و بسياري از

فناوريهاي نوآورانه است .فناوريهاي مرزشكني مانند

تكنيکهاي نقشهبرداري کنوني حالت استاتيک دارند.

تصويربرداري دو فوتوني ،همراه با تصويربرداري

مسيرهاي عصبي شامل حداقل  012سلول در يک

کلسيمي و تصويربرداري ولتاژي ،اولين ديدگاه ديناميک

شبكه تكرارشوندهي پيچيده است ولي نوروفيزيولوژي

که چگونه مغز اطالعات را در مسيرهاي مدوالر

به صورت کالسيک بر ثبت يک سلول و يا در نتيجه

( )modularکد ميکند ،به ما ارائه دادهاند (.)34

پيشرفتهاي اخير ،ثبت کالفي از سلولها ،استوار

فناوري اپتوژنتيک ( )Optogeneticsنيز دستكاري

است .تصويربرداري عصبي انسان ميتواند مغز در

دقيق فعاليت مسير عصبي را با پالسهاي نوري

حال عملكرد را نشان دهد امّا هر يک ميليمتر مكعب

امكانپذير کرده است .اين فناوري بدون شک علوم

وکسل ( )Voxelشامل حداقل  81هزار نرون و 4/5

اعصاب را با حد دقت تشخيصي ميلي ثانيه دچار

ميليون سيناپس است .يک اسكن  fMRIبا  281هزار

تحول خواهد ساخت ( .)35افزون بر نوآوريهاي

وکسل ميتواند تغييرات موضعي در جريان خون و

تكنيكي که در جانوران آزمايشگاهي انجام شدهاند،

مصرف اکسيژن را نشان دهد ولي اين تغييرات داراي

تصويربرداري عصبي از انسان نيز طّي دهه گذشته

حد بزرگنمايي و تشخيصي پايين بوده و نشانگان

رشد فراواني را از خود نشان داده است .پروژه کنكتوم

کندي براي فعاليت نروني محسوب ميشوند .عمدهي

انساني ،تصويربرداري از مادهي سفيد را بهبودي

پيشرفتها در دههي گذشته بر پايهي بهينه کردن

بخشيده و ديدگاههاي جديدي را از ساختار سه بعدي

ابزارهاي موجود مانند  MRIو ثبت فيزيولوژيک

دستههاي فيبري در مغزِ انسان زنده ،ارائه داده است.

همراه بوده است .هم اکنون زمان خلق نسل نويني از

بهبود فناوري  ،fMRIنقشههاي بهتري از فعاليت مغز

ابزارها است .اين چشمانداز با مشارکت تيمهاي

انسان ارائه داده و اين اجازه را فراهم کرده است تا

گوناگون دانشمندان فيزيک نور ،فناوري نانو ،شيمي

مكان يابي دقيقي از فعاليتهاي پيچيدهاي هم چون

آلي ،علوم مواد ،بيولوژي مولكولي ،علوم محاسباتي و

زبان ،هيجان ،تصميمگيري و توهمات انجام شود.

ديگر گسترهها ،در قالب فعاليتهاي ميان رشتهاي،

حتي آناليز پيامهاي  fMRIاز افرادي که کاري انجام

امكانپذير شده است ( 34و .)35

نميدهند ،يعني تصويربرداري در حالت استراحت ،به
عنوان مارکر نيرومندي براي صفات شناختي

هدف نهايي برنامهی پيشاهنگ مغز

( )Cognitiveمورد کاوش قرار گرفته است (.)34

با انجام گسترههاي پژوهشي که به آنها اشاره گرديد،
ميتوان چشمانداز نيل به کشف اينكه چگونه الگوهاي
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در هر صورت ،از چالشهاي بسيار بزرگ در

فناوري  fMRIداراي حد تشخيصي بااليي در ابعاد

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4434

/ 442طب جنوب

ديناميكي فعاليت نرونهاي مغز موجب شناخت

فناوريها حيرتانگيز خواهد بود .يافتههاي اصول

( ،)Cognitionهيجان ( ،)Emotionدرک و احساس

شناختي برخاسته از پژوهشهاي زمينهاي اين برنامه
02

( )Perceptionو عمل در شرايط سالمت و بيماري

در سيستمهاي يادگيري ماشيني به کار خواهند رفت.

ميشوند را متصور شد .به زبان ديگر ،هدف نهايي و

در نتيجه ،خلق ماشينهايي که ديگر براي هر کار

پيامد مهم برنامة پيشاهنگ مغز ،رسيدن به درک

واحدي نياز به برنامهريزي ندارند ،خلق خواهند شد.

مكانيستيک و جامع از عملكرد روحي -رواني است

اين ماشينهاي آينده ،بر اساس تجربه ،تجزيه و تحليل

که اين هدف با کاربرد همافزاي فناوريهاي جديد و

دادهها و ترکيب آن با برنامههاي پايه ،توانايي انجام

ساختارهاي مفهومي نهفته در اين برنامهها روي

کارهاي متنوع چندگانه را بر اساس شرايط پيش رو،

خواهد داد ( .)0در حقيقت ،برنامه پيشاهنگ مغز در

بهدست ميآورند (.)39

تالش است که از سلولهاي واحد تا اتصاالت،

به زبان ديگر ،اين يكپارچه سازي رهيافتهاي برنامه

ديناميک جمعيت نرونها و رفتار را به هم پيوند داده و

پيشاهنگ مغز با فناوريهاي شناختي و محاسباتي

با يک تفكر سيستمي که پشتيبان بيولوژي سيستمي

است که موجب خلق نسل نويني از هوش مصنوعي

است بتواند از مقياسهاي چندگانه شامل کالفهاي

خواهد شد ( 2و .)39

خوني ،مسيرهاي عصبي و شبكههاي بزرگ مقياس به

از سوي ديگر ،شناخت ساختار تا عملكرد مغز در

دست

زمينهي پروژههاي برنامهي پيشاهنگ مغز يک بنياني را

شبكهي شبكهها (يامسير مسيرهاي عصبي)

05

براي درک و يافت بينش ژرفتر به بيماريهاي ناتوان

يابد ( 0و .)37

کنندهي مزمن مغزي مانند بيماري آلزايمر ،پارکينسون،
بيشک نيل به هدف اساسي برنامهي پيشاهنگ مغز که

بيماري بيش فعالي نقصان توجه ،صدمات مغزي

زارگشايي از چگونگي کارکرد مغز از سطح نرون تا

تروماتيک و يک فهرست بلند باال از بيماريهاي

رفتار و فعاليتهاي شناختي و روحي  -رواني مغز

مغزي ،فراهم خواهد آورد .اين يافتهها ،نه تنها در راه

است بسيار نتايج چشمگيري را بار خواهد داد که از

تشخيص و درمان بلكه در پيشگيري به کار خواهند

پژوهشهاي پايه در علوم تا کاربردهاي ترجماني و

رفت .از اين رو ،پيشبيني ميشود که برنامهي

توسعه فناوريها را پوشش ميدهد ( .)38مغز انسان،

پيشاهنگ مغز (همانند پروژه ژنوم انساني که تحول

پيچيدهترين ماشيني است که ميشناسيم و برنامهي

برانگيز علوم زيستي بود) نه تنها علوم اعصاب را

پيشاهنگ مغز ميتواند انقالبي را در راه شناخت اين

متحول نمايد بلكه ميتواند يک چارچوب عقالني و

ماشين پيچيده ايجاد کند.

فناورانهاي را براي رشد شيوههاي تشخيصي و درماني

بيشک ،دستاوردهاي برنامهي پيشاهنگ مغز در

بيماريهاي

عرصهي اصول شناختي در ايجاد تحول در

بيماريهاي رواني و رفتاري که منبع شماره يک

فناوريهاي شناختي و مسير توسعهي آينده اين

ناتواني در سطح جهان هستند) ارائه دهد (.)34

Circuit Of Circuits
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پيامدهای برنامهی پيشاهنگ مغز

اسكيزوفرني ،بيماريهاي دوقطبي ،اتيسم ،صرع،

نبيپور و همكاران

تحريک

کنندههاي

برنامهی تحقيقاتي مغز آمريكا 444/

مغزي

گذاريهاي پرخطر نويني را نويد خواهند داد (.)02

ژرف-

( )deep-brain stimulatorsاز ابزارهاي نويني

پيشبيني چنين کاربردهايي ،ميتواند گستردهي

هستند که طّي چند سال اول برنامه توليد گرديده و در

دستاوردهاي برنامهي پيشاهنگ مغز را به تصوير کشد.

راه درمان بيماران بكار خواهند رفت ( .)21جمعيت

اين گسترهي هيجانانگيز موجب شده است

بيماراني که از اين ابزارها بهره ميبرند بسيار بزرگ

سرمايهگذاري  41ميليون دالري اوليه بر روي اين

بوده و رشد يابنده است .براي مثال ،الكترودهاي

برنامه ،به  411ميليون دالر در طّي سالهاي مالي 3102

تحريک کنندههاي ژرف -مغزي که در مسيرهاي

تا 3131و  511ميليون دالر از سال مالي  3130تا 3135

عصبي ويژهاي در بيزال گانگليا ()Basal ganglia

افزايش يابد ( 20 ،0و  .)23از اين رو ،اين برنامه

ايمپالنت ميشوند ميتوانند در بهبودي شرايط سفتي،

سنگينترين و بزرگترين برنامه تاريخ پژوهشهاي مغز

لرزش و حرکات آهسته بيماران پارکينسوني به کار

است که از پروژهي مغز انسان اتحاديه اروپا که

آيند (.)0

شبيهسازي رايانهاي فعاليت مغز را جستجو مينمايد،

بسياري از فناوريهاي مرزشكن که از قلب اين برنامه

بسيار فراتر و گستردهتر ميباشد (.)20

خيزش خواهند کرد نه تنها موجب همگرايي زيست
جهت تصويربرداري سه بعدي در شرايط فضايي-

برنامهي پيشاهنگ مغز که همسنگ برنامهي پياده شدن

زماني و نيز فناوريهايي مينياتوري بسيار حساس با

انسان برروي کره ماه يا پروژهي ژنوم انساني است

سامانههاي در مقياس نانو که هوشمند هستند را نويد

وبراي برآمدن بر چالش نقشهبرداري از مسيرهاي

خواهند داد.

عصبي مغز ،اندازهگيري الگوهاي نوساني شيميايي و

اين فناوريها از آنجا که در قلب چالش با دادههاي

الكتريكي اين مسيرهاي عصبي به صورت ديناميک

بزرگ رشد مييابند ،ميتوانند در علوم مهندسي و

(در فضا و زمان) طراحي گرديده است ،ميتواند درک

ابزارهاي محاسباتي آينده نيز که توانايي ذخيرهسازي و

ما را از اينكه چگونه بر هم کنش ساختار و عملكرد،

دستكاري مجموعه دادههاي غولآسا را دارند ،به کار

توانمنديهاي شناختي و رفتاري ما را شكل ميدهند،

آيند ( .)02اين گونه است که اين برنامه موجب جلب

گسترش دهد .اساس طراحي برنامه پيشاهنگ مغز به

توجه بخش خصوصي صنعت به ويژه در بخش

گونهاي است که دو راهبرد را برگزيده است .نخستين

سيبرنتيک شده و شرکتهايي مانند مايكروسافت و

راهبرد ،به کارگيري رهيافت ميان رشتهاي است و

گوگل را به سرمايهگذاري تشويق نموده است ( 2و

گزينش اين راهبرد برخاسته از اين انديشه است که

 .)21همانگونه که در پروژه ژنوم انساني هر يک دالر

پيشرفت علوم اعصاب به گونه کنوني به دشواري

سرمايهگذاري توانست  040دالر را در اقتصاد خلق

ميتواند بر چالشهاي سترگ پيروز گردد و اين

نمايد ،فناوريها و نوآوريهايي که در پس زمينهي

همكاري تيمهاي ميان رشتهاي با مشارکت دانشمندان

برنامهي پيشاهنگ مغز رشد خواهند يافت ،موجب خلق

علوم اعصاب ،در کنار رياضيدانان ،مهندسين مواد،

ثروت و ارزش افزوده گرديده و صنايع و سرمايه

بيولوژي مولكولي ،علوم محاسباتي و بسياري از
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فناوري و فناوري نانو گرديده بلكه فناوريهاي نويني

نتيجهگيری

/ 444طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4434

ناشناختههاي مغز مؤثر افتد .براي مثال ،بنياد ملّي علم

( )24را در زمينهي برنامهي پيشاهنگ مغز به صورت

آمريكا ( ،)NSFاهتمام خود را بر راهبرد فرا رشتهاي

ساالنه معرفي مينمايد ،ما نيز ميبايست چنين راهكاري

جهت تقويت برنامه پيشاهنگ مغز با گرد آوردن

را به صورت کامالً هدفمندانه و هوشمندانه انجام دهيم.

گسترهاي از دانشمندان علوم اعصاب و مهندسان

راهبرد دوم که در برنامهي پيشاهنگ مغز آمريكا گزينش

جهت نقشهبرداري مغز و کشف ناشناختهها (از

شده است ،بهينهسازي فناوريهاي کنوني گسترهي

سيناپسها تا رفتار) شكل داده و تالش خود را بر

علوم اعصاب در ملّي پنج سال اول برنامه است که

سرمايهگذاري پرخطر بر روي پژوهشهاي مرزشكن و

هدف آن ايجاد انقالب در علوم اعصاب بر پايهي به

تحول برانگيز متمرکز کرده است ( .)2از لحاظ ساختار

پيش رانش با مفهوم ( )Concept-drivenميباشد .در

و جايگاه ملّي و عملكرد ،بنياد ملّي علم آمريكا،

پنج ساله دوم برنامه ،اين فناوريهاي نوآورانه و

همسان بنياد ملي نخبگان ما است و از اين رو بنياد

ابزارهاي نوين خواهند بود که در کشف ناشناختهها

ملّي نخبگان ايران همراه با نهاديهاي بزرگ تحقيقاتي

پيشگام ميگردند .آنگاه دانشمندان علوم اعصاب بر

کشور مانند فرهنگستانهاي علوم پزشكي جمهوري

اساس دادههاي بيشمار برخاسته از کاربرد اين

اسالمي ايران ميتوانند ضمن بازنگري و روزآمد کردن

فناوريها و جوالن با دادههاي بزرگ ( ،)Big dataبه

نقشه علمي کشور و چيدمان راهبردها و راهكارهاي

توصيف اين دادهها خواهند پرداخت.

بر پايه رصد کالن برنامههاي علمي و تحقيقاتي

به زبان ديگر ،در پنج سال دوم ،ما با انقالب به پيش

قدرتهاي مطرح جهان در غرب و شرق و بهويژه

رانش با ابزار ( )Tool-drivenروبرو خواهيم بود .اين

آمريكا ،اتحاديه اروپا ،چين و ژاپن ،نسبت به تدوين

پيشرفتها نه تنها فناوريها و رشتههاي نوين خلق

برنامهي جامع توسعه و پيشرفت در علوم اعصاب و

خواهند کرد بلكه در رشد و زايش اقتصاد بر پايهي

فناوريهاي مربوطه اقدام نمايد.

دانايي و ايجاد ارزش افزوده در سطح اقتصاد کالن نيز،

بيشک ،ارائه فهرستي از اهداف و تخصيص گرانتهاي

تحول ايجاد خواهند کرد .از اين رو ،براي سامانيابي و

ويژه در اين زمينه در سطح ملّي ،ميتواند همان

حمايت از اهداف برنامه ،بسياري از نهادها ،بنيادها و

تجربهاي را که در مورد رشد فناوريهاي زيست

انستيتوهاي بزرگ اياالت متحده آمريكا با همكاري

فناوري و نانوفناوري شاهد بوديم ،دوباره در زمينهي

شرکتهاي غول فناوري در سطح جهان و بخش

فناوريهاي هيبريد و نوآورانه و فناوري شناختي ايجاد

خصوصي ،در کنار يكديگر ،به تدوين برنامهي

نمايد .حرکتهايي که از سوي ستادهاي وابسته به بنياد

استراتژيک خود پرداخته اند .آنچه براي ما آموزنده

ملّي نخبگان و در دانشگاهها (مانند گروه مطالعات مغز

است اين است که اين نهادها و انستيتوها ،در يک

و شناخت ( )BCSGدانشگاه شيراز) شكل گرفتهاند

همگرايي هم سو با بنياد ملّي سالمت آمريكا (،)NIH

( ،)23ميبايست مورد حمايتهاي جدي قرار گيرند .از

زمينهي فعاليتهاي خود را گستراندهاند.

اين رو ،همانگونه که بنياد ملّي سالمت آمريكا،

http://bpums.ac.ir
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رشتههاي ديگر است که ميتواند در رازگشايي

فرصتهاي سرمايهگذاري ( )22و گرانتهاي پژوهشي
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Abstract
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The collaborative BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies)
was launched according to the aims of Brain Activity Map (BAM) on April, 2, 2013, with the main goal of
mapping the activity of every neuron and cell in the human brain. The Brain Initiative will be led in a
synergistic activity by prominent scientific foundations and institutes in U.S.A, such as the National
Institutes of Health (NIH) and the National Science Foundation (NSF), and the private sector. The
ultimate goal of this initiative is “to accelerate the development and application of innovative technologies
to construct a dynamic picture of brain function that integrates neuronal and circuit activity over time and
space”. Undoubtedly, through the BRAIN Initiative we can understand how the interplay of fluctuating
patterns of electrical and chemical activity flowing within neural circuits creates our unique cognitive and
behavioral capabilities. This attempt of the initiative is to follow an interdisciplinary approach and the
development and creation of novel neurotechnologies and neuroimaging tools. The outcome will be
generation of big data and a huge cybernetic platform which might be transformative for better diagnostic
and therapeutics for millions worldwide who suffer from brain disorders. The BRAIN Initiative has been
linked to the successful Apollo Space and Human Genome Project.
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