ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻐﺰی ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۹
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰی ﮐﻪ در ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان در درک ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﻐﺰ »ﮐﺎرﻧﯽ« داﻧﺸﮕﺎه »ﺑﺮاون« ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ اﺳﺮار آن ﺑﺮای اﺣﺴﺎﺳﺎت
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از روش ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری »ﻃﯿﻒ

ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﭘﺮوﺗﻮن« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت روزاﻧﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﻗﻮه ذﻫﻨﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ »ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ« ﻧﺎم
دارد و دﯾﮕﺮی» ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی« اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﺮد را دارد و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ روان اﻓﺮاد ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ان -اﺳﺘﯿﻞ اﺳﭙﺎرﺗﯿﮏ« ) (NAAرا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ در ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ دارد .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در
ژورﻧﺎل » «NeuroImageﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاون و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺎرا واﯾﺖ« ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دادهﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺸﯽ درﺑﺎره ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻐﺰ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺗﺮﮐﯿﺐ  NAAﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ در ﻧﻮرونﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮی
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮرونﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن  NAAو ﺳﻪ
وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺪم ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در اﻓﺮادی ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻫﻢ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ  NAAو ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
واﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎری ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت »ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﯾﮏ« در اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و رﻓﺘﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺬاب دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ »ﮐﻮﻟﯿﻦ« در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

