داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺮاﺻﻮت
ﺟﺪﯾﺪ ذﻫﻦ ﻣﯿﻤﻮن را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ) (Caltechﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺮاﺻﻮت ﻋﻤﻠﮑﺮدی
) (functional ultrasoundواﺳﻂ ﻣﻐﺰ و راﯾﺎﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ
ﻧﺪارد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واﺳﻂ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﯿﻤﻮن را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی آنﻫﺎ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺿﺒﻂ ﻓﺮاﺻﻮت و اﻧﺪازه

ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎر را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،«Mikhail Shapiro» .از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﯾﺪن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی ) (fMRIاﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد«.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻐﺰ را رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ

آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺎت را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺸﺮ ﺟﺪاری ﺧﻠﻔﯽ ﯾﺎ Posterior parietal

 cortexﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺪن رﺑﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط دادن دادهﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﯿﻤﻮن وﺟﻮد دارد.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﭙﺲ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﻣﺄﻣﻮر ارﺗﺒﺎط دادن دادهﻫﺎی ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻮﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ  ۷۸درﺻﺪی و دراز ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ ۸۹
درﺻﺪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
» ،«Sumner Normanدﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﻋﺼﺒﯽ ﻓﺮاﺻﻮت را ﮐﻨﺎر زدﯾﻢ و از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺷﮕﻔﺖ
زده ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻧﮑﺘﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  fUSدر اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرﮔﯽ دارد .دﺳﺘﺎورد ﻣﺎ ﮔﺎم ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺮﺳﻮم ﮐﺮدن واﺳﻂﻫﺎی ﻣﻐﺰ و راﯾﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد«.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ دو ﺛﺎﻧﯿﻪ داده ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺎت
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺎز دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ژورﻧﺎل  Neuronﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

