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 مقدمه

دروس کنکور کارشناسی ارشد  جزو يکی ازروانشناسی فیزيولوژيک و انگیزش و هیجان 

روانشناسی است که به اصطالح ضريب مخفی دارد. به اين معنی که با وجود داشتن ضريب يک، 

تواند فاصله  می به دلیل مشکالتی که داوطلبان در مطالعه اين درس دارند داشتن درصد باال در آن

اسی فیزيولوژيک اختصاص نزيادی با ساير داوطلبان ايجاد کند. در مجموعه حاضر که به روانش

منبع مهم اين درس استفاده شده است تا مطالب کامل ارايه شوند و سعی شده است  دارد، از سه

و استفاده از عکس مطالعه آن تسهیل شود. در انتهای هر فصل سواالت کنکوری   با زبان روان تر

مجموعه به تمام سواالت دهد با استفاده از اين  می همراه با پاسخ تشريحی قرار داد که نشان

 تست تالیفی سخ دهید. همچنین اين مجموعه شاملتوانید پا می کنکورهای سال های پیش

توانید برای يادگیری بیشتر و مرور از  می است که پاسخ کلید با همراه فصل هر انتهای در تالیفی

 را روزانه مرور حتما درس، اين بودن فرار دلیل به که است اين ما اکید توصیه. آنها استفاده کنید. 

 تمام که نارنگی مجموعه های کارت فلش از توانید می منظور اين برای. دهید قرار تان برنامه در

 ۱اين مجموعه توسط زينب خَجَوی، رتبه کنید  استفاده دهد، می پوشش را کتاب اين نکات

 ۳9است که خود درصد دکتری روانشناسی تهیه شده 2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و رتبه 

را در اين درس کسب کرده است. نشر روان آموز امیدوار است  که شما نیز از طريق مجموعه 

حاضر به درصد مطلوبتان در درس روانشناسی فیزيولوژيک دست پیدا کنید و ما نیز قدمی در 

ظرات نیاز از نای بیرسیدن شما به رتبه و هدف دلخواهتان برداشته باشیم. هیچ مجموعه

 خوانندگان آن نیست از اين جهت  مثل همیشه و  با اشتیاق پذيرای نظرات ارزشمند شما هستیم.

 زينب خجوی

 دکترای روانشناسی سالمت
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 تعریف روانشناسی فیزیولوژیک 

 پردازد. می روانشناسی فیزيولوژيک علم میان رشته ای است که به بررسی رابطه بین مغز و رفتار

 کنند( می )روانشناسی فیزيولوژيک را روانشناسی زيست شناختی يا علوم عصبی رفتاری نیز توصیف

 روانشناسی فیزیولوژیکی )سایکوفیزیولوژی( : -

کنند و با روش هايی مثل تحريک، ثبت يا تخريبب   می ولوژيک از پژوهش های حیوانی استفادهروانشناسی فیزي

 کنند.  می فعالیت های مغز رابطه مغز و رفتار را بررسی

 روانشناسی عصب شناختی )نوروسایکولوژی(:  -

اختالالت مغبزی   شود. اين پژوهش ها روی بیماران مبتال به می در اينجا پژوهش ها بیشتر روی انسان ها انجام

 های مغزی در آن رفتار اهمیت دارد. توان فهمید چه ساخت می متمرکز است که از تغییر رفتار آنها

کنبد کبه ببه طبور سیرمسبت یم       مبی  همچنین از آزمون های روانشناختی در انسان های بیمار و سالم  استفاده

 کند.  می فرايندهای مغزی را بررسی

 ناختی اساس طرح توانبخشی روان شناختی بیماران مغزی است.روش تشخیص روانشناسی عصب ش

 شود.  می تعمیم نتايج پژوهش های سايکوفیزيولوژی بر انسان از طريق نوروسايکولوژی بررسی

توان به دو زيرمجموعه بالینی و تجربی ت سیم کرد. تمايز اصلی اين دو زيرمجموعبه ايبن    می نوروسايکولوژی را

گیرد امبا مطالعبات تجرببی افبراد سبالم را       می ی روی بیماران مبتال به آسیب مغزی صورتاست که مطالعات بالین

 کند.  می بررسی

 نوروسایکولوژی بالینی: -

 که در اثر آسیب جسمی يا تغییرات بیوشیمیايی مغز دچار مشکل شده اند. پردازد می مطالعه بیمارانیبه 

ريبق آزمبون هبای روانشبناختی     تی مبرتبط ببا آن از ط  ارتباط بین محل آسیب و ف دان عملکردهای روانشناخ

نوع و منط به آسبیب ديبده بررسبی      شود. )برای مثال ارتباط درجه ن صان هوش در آزمون هوش با می گیری اندازه

 شود( می

 برخی مجموعه آزمون های مورد استفاده عبارتند از: آزمون های هالستد ريتان، آزمون های لوريا و نبراسکا 

 مطالعات در جهت تشخیص آسیب های مغزی و توان بخشی بیماران مبتال به آسیب مغزی کاربرد دارد. نتايج اين

 نوروسایکولوژی تجربی: -

 کند.  می چگونگی کنش مغز افراد سالم را بررسی
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شبود. از نتبايج    مبی  دهد و دقت و سرعت او سبنجیده  می در اين نوع مطالعات آزمودنی وظايف خاصی را انجام

 وان به عملکرد مغز پی برد.ت می حاصل

 شود و نتبايج آن بررسبی   می نوروسايکولوژی تجربی بر ارايه محرک مبتنی است يعنی تحريک به آزمودنی داده

شود. نتايج آزمون های دست برتری از موضوعات  می شود )مثال تحريک دست راست توسط نیمکره چپ دريافت می

 مهم اين شاخه است(  

 فیزیولوژی روانی:  -

ند )مانند ثبت فعالیت الکتريکی مغبز  ک می فرايندهای زيستی ارگانیزم انسان را با ثبت فعالیت های مغز بررسی

 به هنگام خواب(

به طور کلی، روانشناسی فیزيولوژيک، روانشناسی عصب شناختی و فیزيولوژی روانی مکمل هبم هسبتند و هبر    

 شوند.  می سه زيرمجموعه روانشناسی زيست شناختی محسوب

 

  ارتباط مغز و رفتار 

بار ديگبر تاباد ببین     ۶موضوع تن و روان مدت ها در فلسفه مطرح بوده است. پژوهش روی بیماران دوپاره مغز

 ماده گرايی و ذهن گرايی را زنده کرده است. 

 ماده گرايی:  -

 کنند می را انکار معت دند که تجربه روانی و رفتار ناشی از فرايندهای عصبی هستند و فرايندهای ذهنی

روان اعت اد دارند يعنی وجود تجربه هشیار به تحريک مغز بستگی دارد ولی خبودش   -به ارتباط يک سويه تن

 بر تحريک مغز تاثیری ندارد

 ذهن گرايی:  -

 بر وجود مست ل فرايندهای ذهنی تاکید دارند و معت دند که تجربه روانی بر فرايندهای عصبی تاثیر دارد. 

 امل نگر:نظريه تع -

پديده های روانی و عصبی با هم قابل م ايسه نیستند زيرا پديده های روانی از اتبم و مولکبول تشبکیل نشبده     

 است.

 شود. می تجربه های روانی بر قشر مخ تاثیر دارد و باعث ايجاد ناگهانی تفکر جديد، رفتار مفید و مبتکرانه

                                                           

 توضیح داده خواهد شد فصل مربوطهاين پژوهش در  -۶
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يندهای مغزی بستگی دارد و با پبردازش حبواده هشبیار و    شود که انواع هشیاری کامال به فرا می امروزه تصور

تواند فرايندهای مغزی را کشف کرد. همچنین تصور ببر ايبن اسبت کبه دسبتگاه عصببی مرکبزی يبک          می ناهشیار

مجموعه جدا نیست که تنها تجربه های روانی و رفتار را ايجاد کند بلکه نظامی است که با محیط، ساير نظام هبای  

 ی ارثی در تبادل است. بدن و ويژگی ها

 قبال دو ديدگاه متااد وجود داشت که امروزه اين تااد از بین رفته است :

 ديدگاه مکان يابی يا تعیین گستره :   برای هر رفتار  مرکزی در مغز وجود دارد.  -

ديدگاه عدم مکان يابی يا عدم تعیین گستره:  رفتار مرکب است و محبدود ببه فعالیبت چنبد مرکبز مغبزی        -

 نیست.

امروزه معت ديم که رفتار به فعالیت شبکه سلول های عصبی بستگی دارد. در اين میان محبیط هبم تاثیرگبذار    

است. بنابراين به جای مرکز عصبی بايد از شبکه سلول های عصبی مرتبط با هم که مسئول وظیفه خاصی هسبتند  

 صحبت کرد. 
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 نکات فصل مهم ترینمروری بر

  کند و با تحريک و تخريبب مغبز ببه بررسبی      می فیزيولوژيک از پژوهش های حیوانی استفادهروانشناسی

 پردازد.  می رابطه مغز و رفتار

           روانشناسی عصب شناسی يبا نوروسبايکولوژی بیشبتر از پبژوهش هبای انسبانی روی بیمباران مببتال ببه

 کند.  می اختالالت مغزی و همچنین آزمون های روانشناختی استفاده

 توان به دو زيرمجموعه بالینی و تجربی ت سبیم کبرد. نوروسبايکولوژی ببالینی روی      می وسايکولوژی رانور

 کند.  می بیماران مبتال به آسیب مغزی و نوروسايکولوژی تجربی روی افراد سالم کار

  .روانشناسی عصب شناسی اساس طرح توان بخشی روانشناختی بیماران مغزی است 

 کند می دهای زيستی انسان را با ثبت فعالیت های مغز بررسیفیزيولوژی روانی فراين 

 گويبد پديبده هبای روانبی و      مبی  در رابطه با ارتباط مغز و رفتار امروزه يک ديدگاه تعاملی وجود دارد که

 گذارند.  می عصبی هر دو بر هم تاثیر

   عصببی شببکه ای از    سبت. دسبتگاه  امروزه تااد بین ديدگاه مکان يابی و عدم مکان يابی از ببین رفتبه ا

 های عصبی مرتبط با هم است که مسئول وظیفه خاصی هستند. سلول
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69 

 های تالیفی   سوال

 کدام يک از شاخه های روانشناسی زيست شناختی روی بیماران مبتال به اختالالت مغزی متمرکز است؟ -۶

 روانشناسی عصب شناختی( 2 ( روانشناسی فیزیولوژیک1

 علوم عصب رفتاری( 4 فیزيولوژی روانی                                                            ( 3

 ثبت فعالیت الکتريکی مغز به هنگام خواب جزو کدام يک از شاخه های روانشناسی زيست شناختی است؟ -2

 روانشناسی عصب شناختی( 2 ( روانشناسی فیزیولوژیک1

 علوم عصب رفتاری( 4                                                         فیزيولوژی روانی    ( 3

 کدام يک از شاخه های روانشناسی زيست شناختی اساس طرح توان بخشی بیماران مغزی است؟ -۹

 روانشناسی عصب شناختی( 2 ( روانشناسی فیزیولوژیک1

 علوم عصب رفتاری( 4 فیزيولوژی روانی                                                            ( 3

 شود؟ می آزمون های روانشناختی در کدام يک از شاخه های روانشناسی زيست شناختی استفاده -4

 روانشناسی عصب شناختی( 2 ( روانشناسی فیزیولوژیک1

 علوم عصب رفتاری( 4                                                  فیزيولوژی روانی           ( 3

 امروزه در روانشناسی فیزيولوژيک کدام يک از موارد زير پذيرفته نیست؟ -9

 بین مغز و رفتار رابطه دوسويه وجود دارد.  (۶

 برای هر رفتار يک مرکز در مغز وجود دارد. (2

 فرايندهای مغزی را کشف کرد.توان  می با پردازش انواع هشیاری (۹

 رفتار نتیجه کارکرد شبکه ای از سلول های مغزی است.  (4
 

 روش های کدام يک از شاخه های زير مبتنی بر ارايه تحريک به آزمودنی است؟ -۱

 فیزيولوژی روانی( 2 ( روانشناسی فیزیولوژیک1

 نوروسايکولوژی تجربی( 4 نوروسايکولوژی بالینی( 3

 شود؟ می شاخه روی افراد سالم انجامپژوهش های کدام  -7

 فیزيولوژی روانی( 2 ( روانشناسی فیزیولوژیک1

 نوروسايکولوژی تجربی( 4 نوروسايکولوژی بالینی( 3
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 پاسخ سوال

6 2 

2 9 

9 2 

4 2 

5 2 

1 4 

7 4 
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 روانشناسی فیزیولوژیکروش های تحقیق در 

 



 

 

  



 

 

 67                                                                                      های تحقیق در فیزیولوژیکروش: دومفصل 

  انواع روش های تحقیق 

 دو روش اصلی برای بررسی رابطه مغز و رفتار وجود دارد: 

 شود و رفتار به عنوان متغیر وابسته بررسی می عناصر فیزيولوژی به عنوان متغیر مست ل دستکاری -روش اول 

 شود. می

به عنبوان متغیبر وابسبته    شود و تغییرات فیزيولوژيکی  می رفتار به عنوان متغیر مست ل دستکاری -روش دوم 

 شود. می اندازه گیری

شود: بافت های عصبی تحريک يبا   می در آزمايش های حیوانی در روانشناسی فیزيولوژيک از روش اول استفاده

 شود.   می شوند و تغییرات رفتاری ناشی از آن بررسی می تخريب

شود. تغییرات رفتار و تفکر  که  می ادهدر روانشناسی عصب شناختی و آزمايش های انسانی از هر دو روش استف

شبود   می شود )روش اول(. رفتار انسان دستکاری می به دلیل آسیب يا تخريب مغز بیماران ايجاد شده است، بررسی

 شود )روش دوم( می و فرايندهای الکتريکی مغز وی ثبت

 از لحاظ روش شناختی، نوروسايکولوژی بین روانشناسی فیزيولوژيک و روانشناسی زيست شناختی قرار دارد. 

 

 :روش های تهاجمی 

شود. با استفاده از اطلس استرئوتاکسی محل مبورد نظبر ببه دقبت      می با دستگاه استرئوتاکسی سر حیوان ثابت

مغز و محل دقیبق هبر ناحیبه اسبت. میکروالکتبرود وارد       شود. اطلس استرئوتاکسی ن شه ای از تصاوير می مشخص

شود.  می شود. میکروالکترود جسم هادی سیار نازکی است که بدون آسیب به سلول وارد نورون می ناحیه مورد نظر

 توان بافت عصبی موردنظر را تخريب يا تحريک کرد. می با عبور جريان الکتريکی از میکروالکترود

  :روش تخریب 

 شود و تغییرات رفتبار حاصبل از آن مشباهده    می خريب به بافت عصبی ناحیه ای از مغز  آسیب وارددر روش ت

 شود.  می

توان از شیوه هايی استفاده کرد که يک ناحیبه   می تواند بازگشت پذير يا بازگشت ناپذير باشد. می روش تخريب

 اندازد:  می را موقتا از کار

ی از سرخرگ های سر )بکاروتید(، يک نیمکره مغز را موقتا سیرفعال کرد. می توان با تزريق سديم آمیتال به يک

 شود.  می به اين روش، آزمون وادا گفته
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توان با قرار دادن کلريد پتاسیم در سطح خارجی ناحیه مشخصی از قشر مخ، ناحیه مبذکور را ببرای مبدتی     می

 سیرفعال کرد. 

کند. مثال ماده ای به  می توان از روش هايی استفاده کرد که ف ط نوع خاصی از سلول های عصبی را تخريب می

 کند.  می هیدروکسی تريپتوفان ف ط سیناپس های کاته کوالمینرژيک را تخريب -۱نام 

 شود: می در روش تخريب دو نتیجه حاصل

 توان به ن ش طبیعی آن اندام پی برد می از نوع تغییر کارکرد اندام آسیب ديده (۶

 داشبته تحلیبل  با تخريب يک بخش همه تارهای عصبی که جسم سلولی آنها در بخش آسیب ديده قرار  (2

 توان به مسیر تارهای عصبی نیز پی برد.  می روند. بنابراين می

 تفسیر نتايج حاصل از تخريب پیچیده است :  

 تغییر رفتار ممکن است به خاطر اين باشد که ناحیه آسیب ديده در آن رفتار ن ش داشته است. -

ای ديگر باشد )مثال مشاهده نرفتن حیوان به تواند ناشی از عوارض حذف رفتاره می اختالل مشاهده شده در رفتار -

 تواند به خاطر تغییر انگیزه يا آسیب به دستگاه بینايی باشد(. می سمت سذا بعد از آسیب يک ناحیه خاص

 ممکن است نتیجه مشاهده شده يک اثر ثانوی باشد يعنی به خاطر جراحی يا فرايند درمان پیش آمده باشد. -

کرده است. آسیب آن باعبث عبدم ببازداری آن     می منط ه ديگر را بازداری ممکن است منط ه مورد نظر يک -

 منط ه شده و موجب تغییر رفتار شده است.  

برای هر رفتار همکاری بخش های مختلف مغز ضروری است و هیچ ناحیه ای به تنهايی در يک رفتار معین  -

 ن ش ندارد. 

 شناختی اختالل را ترمیم خواهند کرد.اثر آسیب موقتی است و فرايندهای جبرانی عصبی و روان -

 :روش تحریک 

شود.  ببرای مثبال    می شود و تغییر عملکرد بیمار بررسی می در اين روش مناطق قشری توسط الکترود تحريک

 شود. تحريک منط ه دست در شکنج پیش مرکزی )مرکز حرکتی( در نیمکره چپ  باعث فعالیت دست راست می

 توان به جای تحريک الکتريکی از تحريک شیمیايی ) تزريق مواد شیمیايی بازدارنده و تحريکی( استفاده کرد.   می

 توان با تحريک الکتريکی سطح جمجمه هم با دقت کمتری به تعیین گستره رفتار دست پیدا کرد.  می

جمجمه ای نام دارد و با استفاده از روش تحريک کشف مهمی حاصل شده است که خودتحريک شدگی درون 

 . ۶در فرايند ت ويت ن ش دارد

                                                           

 خواهید خواند. در فصل مربوطه  روش خودتحريک شدگی درون جمجمه ای را -  ۶



 

 

 63                                                                                      های تحقیق در فیزیولوژیکروش: دومفصل 

 ( موج نمای الکتریکی مغز  یا   الکتروآنسفالوگرافیEEG) 

توان با يک دستگاه اخبتالف سبطح الکتريکبی منباطق      می فعالیت نورون ها بر اساس تغییرات الکتريکی است.

 مختلف مغز را اندازه گرفت.

 گويند. می EEGثبت فعالیت الکتريکی سلول های مغز از سطح پوست سر را الکتروآنسفالوگرافی يا 

 گويند( می MEG)ثبت فعالیت الکترومغناطیسی ناشی از فعالیت مغز را مگنتوآنسفالوگرافی يا 

دارد امبا دقبت    دهد. الکتروآنسفالوگرافی دقت زمانی بااليی می فرايند پردازش اطالعات در مغز خیلی سريع رخ

دهبد امبا  منط به ای کبه منشبا تغییبر        مبی  مکانی آن پايین است. به همین دلیل فرايندهای سريع مغزی را نشان

پتانسیل بوده را به دقت نشان نمی دهد. برعکس، روش های تصويربرداری دقت زمانی پايین و  دقت مکانی ببااليی  

 ( هبم MEGرافی استفاده شوند. از روش موج نگاری مغناطیسبی ) توانند به عنوان مکمل الکتروآنسفالوگ می دارند و

 توان برای تعیین گستره مکانی دقیق استفاده کرد.  می

دهد چون نزديک ترين بخش به پوست سر اسبت، امبا    می الکتروآنسفالوگرام فعالیت الکتريکی قشر مخ را نشان

پتانسیل الکتريکی مناطق زيرقشری نیز با اثر بر قشر مخ در اين امواج ن ش دارد. بنابراين برای تفسبیر ايبن امبواج    

 نیز توجه کرد.  -که راه انداز قشر مخ است –بايد به مناطق زيرقشری به خصوص تاالموس 

 سفالوگرام:انواع امواج مغزی در الکتروآن 

شود به ترتیب از سريع ترين به آهسبته تبرين امبواج     می انواع امواج مغزی که در الکتروآنسفالوگرام نشان داده

 عبارتند از :   بتا، آلفا، تتا، دلتا 

 فرکانس امواج مغزی:   

 هرتز            ۶۹بتا: باالتر از 

 هرتز ۶۹تا  8آلفا: بین 

 هرتز 8تا  4تتا: 

 هرتز ۹دلتا: زير 

شوند که عبارتند از: دوک های خبواب، امبواج نبوک تیبز و      می چند موج اضافی هم هستند که در خواب ظاهر

 kمجموعه 

 بیشترين امواج در هر سن:

سال  ۹3سال : آلفا و بتا   ؛  ۹3تا  ۱سال : تتا  ؛    ۱تا  2سال : دلتا و تتا   ؛   2تا  ۶کمتر از يک سال : دلتا  ؛  

 الفا و بتا به بعد : ف ط 
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 :۶خواببیداری و امواج مغزی در حالت 

 بیداری: امواج آلفا و بتا 

    حذف آلفا و ظهور تتا :  NREMخواب  ۶مرحله 

 و بتا( و دوره هايی از امواج تتا)دوک های خواب، امواج نوک تیز  :  NREMخواب  2مرحله 

  امواج دلتا:  NREMخواب  ۹مرحله 

 دلتا با فراوانی بیشتر امواج:  NREMخواب  4مرحله 

 امواج مربوط به حرکت چشم ها –بتا و تتا  امواج : REMمرحله 

 امواج آلفا: -

شود. اين امواج در هنگام بیداری و توجه کمتر بینايی در قطعبه   می امواج آلفا با چشم سیرمسلح تشخیص داده

 شوند.  می پس سری ثبت

ببرد و محرک حسی شديدی در او اثر نکند. برای ثببت آن از  برای ثبت آلفا فرد بايد در استراحت کافی به سر 

 دهند.  می شود چشمان خود را ببندد يا او را در يک محیط آرام قرار می فرد خواسته

با تمرکز بینايی، دقت و توجه، شروع فعالیت فکری يا دريافت محبرک حسبی شبديد مخصوصبا محبرک هبای       

شود. در موقع خبواب نیبز    می گفته" وقفه آلفا"شوند. به اين پديده  می ادديداری، امواج آلفا متوقف و امواج بتا ايج

 شوند. می امواج آلفا ناپديد

 شوند و قطع ارتباط تاالموس با قشبر مبخ باعبث از ببین رفبتن آنهبا       می اين امواج از طريق تاالموس راه اندازی

 شود. می

 شوند.  می رويم امواج بتا بیشتر می ف جلوامواج آلفا در پشت سر حداکثر ولتاژ را دارند و هر چه به طر

 دامنه موج آلفا در برخی بیماری ها مثل صرع و هیدروسفالی از منحنی های طبیعی بیشتر است. 

 امواج بتا: -

 شود.  می موج بتا در حاالت هیجانی و عاطفی و برانگیختگی ثبت

 امواج تتا:  -

شود.  می ياس و ناامیدی و برخی اختالالت مغزی ظاهر اين موج در افراد بالغ به ندرت و در حالت تنش روانی،

 ولی ثبت آن در کودکان طبیعی است. 

                                                           

 کنیم.  با مراحل خواب در فصل مربوطه آشنا خواهید شد. در اينجا صرفا به آنها اشاره می -۶
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 امواج دلتا: -

 شود.   می اين امواج در بزرگساالن در هنگام خواب و بیهوشی و در کودکان شیرخوار در اسلب ساعات شبانه روز ثبت

مست ل از ساير نواحی اسبت چبون ببا قطبع     موج دلتا مربوط به فعالیت الکتريکی نورون های قشر مخ به طور 

 ارتباط قشر مخ و تاالموس اين امواج از بین نمی روند

نظم امواج به نظم ساختار و آرايش سلولی قشر مخ )که الکترود روی آن قرار گرفته( بستگی دارد ولی سباختار  

 اصلی امواج با وجود تفاوت اليه های مناطق مغزی يکسان است. 

هرمی شکل عامل اصلی تشکیل امواج مغزی هستند. به عبارتی، تغییرات پتانسیل قشر مغز دندريت سلول های 

 شود.  می به دلیل جريان الکتريکی بین دندريت و جسم سلولی نورون ايجاد

دندريت سلول های هرمی شکل در اليه های بااليی قشر مخ )اليه اول و دوم( جسم سلولی آنها در اليبه هبای   

 سوم، چهارم و پنجم( هستند.پايین تر )اليه 

)سلول هبای دانبه ای و سبتاره ای شبکل( در ايجباد       ی قشر مخصرف نظر از سلول های گلیال، ديگر سلول ها

 امواج پتانسیل از سطح جمجمه ن ش مهمی ندارند.

ا در فعالیت نامنظم تاالموس و ديگر نواحی قشر مخ با اينکه جريان بین دندريت و جسم سلولی وجبود دارد امب  

نمی توان امواج قابل اندازه گیری ثبت کرد چون پتانسیل سلول های عصبی بسیار پايین است. بنابراين بايبد چنبد   

همزمان فعال شبوند تبا بتبوان پتانسبیل       -که هر بخش ت ريبا از ده هزار سلول هرمی شکل تشکیل شده  -بخش 

 الکتريکی مغز را ثبت کرد. 

 گیرد. هر دو الکترود اختالف پتانسیل بین دو ن طبه را انبدازه   می ه سر قراربرای ثبت امواج الکترودها روی کاس

شود. اگر هر دو  می گیرند. اگر هر يک از دو الکترود روی عاو سیرفعال قرار داشته باشد، ثبت يک قطبی نامیده می

منباطق مختلبف از    شود. در بررسبی همزمبان   می الکترود روی مناطق فعال قرار داشته باشند، ثبت دوقطبی نامیده

 شود.  می دستگاه چندنگار استفاده

 :کاربردهای بالینی الکتروآنسفالوگرام 

عبارتند از: تشخیص و مکان يابی بیماری، تشخیص مرگ مغزی، ارزيابی مسبمومیت مغبزی،    EEGکاربردهای 

 ارزيابی عمق بی حسی در بیهوشی، بررسی اثر داروها، ارزيابی آسیب های مغزی

با کشف روش تصويربرداری استفاده تشخیصی از الکتروآنسفالوگرافی کباهش يافتبه اسبت امبا همچنبان روش      

 تشخیصی خوبی برای طب ه بندی انواع صرع، حاالت بیهوشی و اسما و پژوهش های خواب و بیداری است. 
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 تشخیص آسیب های مغز با استفاده از از امواج مغزی: 

 آسیب های موضعی :  -

کند. اگر ضايعه تحريک کننبده هبم باشبد )مبثال فشبار       می ته با فرکانس کم به صورت موضعی بروزامواج آهس

شود. وجود امواج نوک تیز نشانه وجود کانون صرع موضعی در آن ناحیبه   می تومور مغزی( امواج نوک تیز هم ديده

 شود.  می است. گاهی کاهش ولتاژ يا افزايش موج بتای موضعی نیز ديده

 ر مغزی نمی تواند نوع ضايعه را مشخص کند به جز مواردی خاص مثال : اسلب نوا

اگر تکرار نوار مغزی پس از مدتی نشان دهنده بهتر شدن اختالل قبلی باشد بیشتر امکان سکته مغزی هسبت.  

 اگر نشان دهنده بدتر شدن باشد احتمال تومور مغزی هست. 

در نوار مغزی م ايسه کنیم، اگر عاليم بیمار بدتر از نوار مغزی اگر شدت عاليم بالینی بیمار را با شدت اختالل 

 باشد، احتمال سکته يا ضربه مغزی هست. اگر نوار مغزی بدتر باشد احتمال تومور هست. 

 اختالل منتشر مغزی: -

 شوند.  می )بیماری های مغز(، امواج آهسته در هر دو نیمکره به شکل منتشر ديده در انواع آنسفالوپاتی ها

در بعای آنسفالوپاتی ها امواج آهسته شکل اختصاصی دارند مثال در آنسفالوپاتی کبدی، امبواج آهسبته شبکل    

 گويند.  می منظمی دارند که به آن امواج سه فازی

 انواع صرع ها: -

شبود. گباهی ايبن     می صرع های موضعی: در فواصل بین حمله ها، امواج آهسته و نوک تیز در يک ناحیه ديده

شوند. در زمان حمله، امواج آهسته منظم در همان ناحیبه   می شوند و با هم در هر دو نیمکره ظاهر می منتشرامواج 

 شود.  می به شکل حمله ای ديده

صرع منتشر: در انواع مختلف صرع منتشر در فواصل بین حمله ها، امواج آهسته، نوک تیز و سوزنی ببه شبکل   

 شود.  می حمله امواج مختص به همان نوع صرع ديدهشود. در موقع  می همزمان و منتشر ديده

 :)پتانسیل مغز وابسته به رویداد )فراخوانده یا برانگیخته 

پتانسیل فراخوانده پتانسیل الکتريکی مغز است که در حین، قببل يبا بعبد از يبک رويبداد حسبی، حرکتبی و        

توانیم پتانسیل فراخوانده ديداری  می چشمشود ) برای مثال با تحريک  می روانشناختی در موج نمای الکتريکی ثبت

 را ثبت کنیم(. 

 در پتانسیل فراخوانده با تحريک يکی از راه های عصبی مغز در بخش های ديگری از مغز پاسخ الکتريکی ثبت

 توان ارتباط عملی نواحی مختلف مغز را بررسی کرد.  می شود. به اين ترتیب می
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 ه استفاده از الکتروآنسفالوگرافی است که الکترودها روی پوست سر قراررايج ترين روش ثبت پتانسیل فراخواند

 شود.  می توان الکترودها را روی قشر مخ نیز قرار داد که به اين روش الکتروکورتیکوگرام گفته می گیرد. می

و ببدون   دامنه امواج پتانسیل فراخوانده کوچکتر از دامنه امواج پتانسیل ارتجالی مغز )يعنبی در حالبت عبادی   

شبوند و دامنبه آنهبا ببه وسبعت       می تحريک( است. امواج ارتجالی در نتیجه خاصیت مولدی مناطق تاالموس ايجاد

 شود.  می نواحی قشر مخ بستگی دارد يعنی هر چه ناحیه بزرگتری از قشر مخ فعال شود دامنه آن بیشتر

شبود امبواج    مبی  سی کبه ببه مغبز وارد   کنیم به علت تحريکات ح می وقتی در حالت عادی امواج مغزی را ثبت

شوند. برای ثبت آنها بايد امواج  می فراخوانده هم وجود دارند اما چون ولتاژ کمتری از امواج مغزی دارند در آن محو

 نوار مغزی را با استفاده از کامپیوترهايی حذف کنیم. 

 مولفه های درون زاد و برون زاد: -

 مولفه های برون زاد: 

 میلبی ثانیبه طبول    ۶33شود تا زمانی که الکتبرود آن را ثببت کنبد، حبدود      می تحريک وارد از زمانی که يک

 شود.  می کشد. به اين زمان، زمان تاخیر يا نهفته گفته می

شوند )يعنی در زمان تاخیر( مولفه های برون زاد  می میلی ثانیه پس از تحريک حسی ظاهر ۶33امواجی که تا 

 شوند. می نامیده

 کنند.   می های فیزيکی تحريک، تغییر زاد بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرونی محرک هستند و بنابر ويژگی برونهای  مولفه

 مولفه های درون زاد : 

 شوند. می شوند مولفه های درون زاد نامیده می میلی ثانیه ظاهر ۶33امواجی که پس از 

دهنبد کبه تنهبا ببه      مبی  تغییرات روانی را نشانمولفه های درون زاد بیشتر تحت تاثیر عوامل درونی هستند و 

 پاسخ بستگی ندارد. در واقع منشا آنها درون ارگانیزم است. -شرايط محرک

بین مولفه های پتانسیل با تعداد سلول های عصبی مناطق مغزی زير الکترود همبستگی وجبود دارد. ببه همبین    

 . اين وضعیت بیشتر برای مولفه های برون زاد مشهود است. توان از روی آنها به بافت عصبی زير آنها پی برد می دلیل

 پتانسیل فراخوانده دیداری: -

شود. اگر در راه  می نامیده  P100شود که  می در تحريک بینايی، در زمان تاخیر يک موج يا مولفه برون زاد ديده

عصب بینايی صدمه ديده باشد، زمان تاخیر  MSانت ال اطالعات بینايی مانع وجود داشته باشد، مثال اگر در بیماری 

 (.P100به جای  P150شود )مثال  می طوالنی تر
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 پتانسیل فراخوانده شنیداری: -

پتانسیل فراخوانده شنیداری پیچیده تر است و چندين مولفه برون زاد دارد که هر کدام نشانه رسیدن تحريک 

از راه شبنوايی دچبار ضبايعه شبده باشبد در مبوج        صوتی به يکی از بخش های راه شنوايی است. هر گباه قسبمتی  

 شود.  می مخصوص آن مشخص

 تاثیر شدت و کیفیت تحریک در ظهور پتانسیل فراخوانده:  -

 پتانسیل وابسته به رويداد زمانی قابل تشخیص است که شدت تحريک به اندازه شدت تحريک آستانه باشد.

 دارد و در زمان نهان آنها تاثیری ندارد.شدت تحريک ف ط در میزان دامنه نوسان امواج اهمیت 

 مثال: ۹کیفیت تحريک در میزان دامنه امواج پتانسیل وابسته به رويداد موثر است. 

رنگ محرک نوری در دامنه پتانسیل تاثیر دارد. دامنه امواج پتانسیل وابسته به رويداد ديداری برای رنگ قرمز 

 ساير رنگ هاست.کند، بیشتر از  می که تحريک بیشتری ايجاد

شود. بوی ماهی در حین تحريک صوتی يبک گرببه باعبث     می محرک های مزاحم باعث کاهش دامنه پتانسیل

 شود. می کاهش دامنه پتانسیل وابسته به رويداد شنیداری

کوهن در يک آزمايش نشان داد وقتی آزمودنی به الگوی تحريک دقت و توجه داشته باشد میزان دامنه امبواج  

 يابد. می افزايش

شود و دامنه نوسان امبواج پتانسبیل وابسبته ببه رويبداد       می ارايه تحريک به مدت طوالنی منجر به سازش فرد

 يابد.  می کاهش

از پتانسیل وابسته به رويداد برای تشخیص بیماری های چشم و گوش و ساير اختالالت مناطق مغزی و نخاعی 

 شود.  می استفاده

 

 روش های تصویربرداری 

( و ثببت پتانسبیل فراخوانبده فراينبد پبردازش      MEG(، موج نگاری مغناطیسبی ) EEGموج نگاری الکتريکی )

 دهنبد. ايبن روش هبا ف بط تغییبرات پتانسبیل قشبری را نشبان         می اطالعات مغز را به شکل کمی و پیوسته نشان

روش هبای تصبويربرداری    دهند. برای تکمیل اين روش ها و آگاهی از تغییبرات پتانسبیل منباطق زيرقشبری از     می

شود. همانطور که قبال توضیح داده شد، روش های تصبويربرداری ببرعکس الکتروآنسبفالوگرافی، دقبت      می استفاده

 زمانی پايین اما دقت مکانی بااليی دارند. 
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تصبويربرداری تشبديد مغناطیسبی     -( CTروش های تصويربرداری ساختاری عبارتند از: توموگرافی رايانه ای )

(MRI) 

تصويربرداری  -(  r CBFروش های تصويربرداری عملکردی عبارتند از: اندازه گیری گردش خون موضعی مغز )

 ( fMRIتصويربرداری عملکردی رزونانس مغناطیسی ) -(  PETنشر پوزيترون ) 

 (  توموگرافی رایانه ای یا برش نگاری رایانه ایCT scan) 

تابد و از طبرف ديگبر ببه يبک دسبتگاه       می )رونتگن( از يک طرف به سر بیمار Xدر توموگرافی رايانه ای اشعه 

شود و نهايتبا رايانبه    می شود، تصوير از جهات ديگری هم گرفته می تابد. سر حول محوری چرخانده می اندازه گیری

 دهد. می يک تصوير دوبعدی از زوايای مختلف مغز

ن تراکم مختلفی برخوردار هستند جبذب پرتبو ايکبس در آنهبا     با توجه به اينکه بافت های مختلف مغز از میزا

تفاوت خواهد داشت. در توموگرافی بخش هايی از مغز که تراکم بیشتری دارند روشن تر از نواحی کم تراکم )مبثال  

 شوند.  می مايع مغزی نخاعی( ظاهر

 ( تصویربرداری تشدید مغناطیسی / یا رزونانس مغناطیسیMRI ) 

شد. در اين روش فرد در يک دستگاه استوانه  می ( نامیدهNMRونانس مغناطیسی هسته ای )اين روش قبال رز

شبود. در نتیجبه اتبم هبای هیبدروژن       می گیرد که از آن امواج راديويی عبور داده می ای در میدان مغناطیسی قرار

ود اتم در حالت رزونبانس  ش می شوند )در اين حالت گفته می موجود در آب و  ساير مواد تشکیل دهنده بدن جابجا

شبود. ايبن    مبی  قرار دارد(. پس از مدتی اتم ها به وضعیت اول خود برمی گردند و يک موج مغناطیسی از آنهبا آزاد 

 آيد.   می امواج توسط رايانه به شکل تصوير ساختمانی بدن در

گرفتن تصبوير متنبوع تبر اسبت، گبرفتن       دارد: دقیق تر است، زوايای CTچند مزيت نسبت به   MRIتصاوير 

تصوير از نخاع و رگ ها م دور است، خطر کمتری دارد چون از اشعه استفاده نمی کند، جزئیات بافت هبا و تمبايز   

 دهد.  می نواحی سفید و خاکستری مغز را بهتر نشان

هیدروژن تعدادی  شود،  عالوه بر اتم می ( نامیدهMRSدر روش ديگری که طیف سنجی رزونانس مغناطیسی )

توان وجود و م دار انت ال دهنده ها و  می شوند. با اين روش می از ترکیبات ديگر بافت های بدن نیز در تصوير ظاهر

 داروهای عصبی روانی در نواحی مختلف مغز را هم نشان داد. 

 ( اندازه گیری گردش خون موضعی مغزr CBF) 

شود. هر قبدر فعالیبت در    می از طريق تزريق يا استنشاق وارد خون م داری ماده راديواکتیو )مثل گاز اگزنون( 
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ناحیه ای از مغز بیشتر باشد خون رسانی به آنجا بیشتر و بنابراين میزان سلظت ماده راديواکتیو در آن ناحیه بیشتر 

 خواهد بود و پرتوافشانی اشعه گاما از آن ناحیه قويتر خواهد بود.

تبوان   مبی  شبود و  مبی  ش خون در نواحی مغز در فعالیت های مختلف مشاهدهاز طريق اين روش تغییرات گرد

تبوان دربباره فعالیبت مغبز و کبارکرد       مبی  ناحیه فعال در آن فعالیت را مشخص کرد. برتری اين روش اين است که

 نواحی آن در افراد سالم اطالعات کسب کرد. 

ثانیه زمان نیاز دارد و در اين فاصبله   49 محدوديت اين روش اين است که اندازه گیری گردش خون به حدود

زمانی نمی توان تغییرات گردش خون را که بر اساس رويدادهای روانی رخ داده است بررسی کرد. در روش تزريبق  

توان حتی مناطق ساقه مغز و مخچه را  می اندازه گیری گردش خون همه نواحی محدود است اما در روش استنشاق

 ين روش استنشاقی بر روش تزريق برتری دارد. نیز بررسی کرد. بنابرا

شود. اما اگر اين روش به صورت سه بعدی  می در روش دوبعدی تغییرات گردش خون ساختارهای سطحی ثبت

 شود. می گفته SPECTگردد که به اين روش  می انجام گیرد جريان خون نواحی عمیق تر هم ثبت

  ( تصویربرداری نشر پوزیترونPET ) 

آيد بنابراين با استفاده از انبدازه گیبری    می الزم برای سلول های عصبی از سوخت و ساز گلوکز به دستانرژی 

توان فعالیت نواحی مغز را مشخص کرد.  در ايبن روش گلبوکز آسشبته ببه راديواکتیبو       می سوخت و ساز گلوکز هم

ای که فعالیت بیشتری داشته باشد  شود و مشابه روش قبل چون منط ه می )گلوکز نشان دار( به داخل خون تزريق

 کند، پرتوافشانی  اشعه گاما در آن بیشتر خواهد بود.  می گلوکز بیشتری مصرف

توان به چگونگی فعالیت و آسیب سلول های عصبی پبی ببرد. سالببا     می با استفاده از بررسی سوخت و ساز مغز

تشبخیص سیبرممکن بیمباری هبا کباربرد دارد.      اين روش با دادن اطالعات درباره آسیب های موضعی برای مبوارد  

 استفاده از اين روش به دلیل خطر ماده راديواکتیو محدود شده است. 

 ( تصویربرداری عملکردی رزونانس مغناطیسیfMRI) 

گردد. چون نواحی  می شود ثبت می در اين روش میزان اکسیژنی که توسط مولکول های هموگلوبین خون آزاد

بیشتری نیاز دارند بنابراين هموگلوبین بیشتری نیز آزاد خواهنبد کبرد و ناحیبه فعبال از ايبن      فعال تر مغز اکسیژن 

تواند نواحی مغزی فعال و سیرفعال را نشبان دهبد    می طريق مشخص خواهد شد.  اين روش نیز مانند دو روش قبل

 اما برخالف آنها بی خطر است. 
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 روش های بیوشیمیایی بررسی مغز 

شبود و ببا دسبتگاه     می مواد شیمیايی مغز توسط لوله ای به نام سوند میکروديالیز بیرون کشیدهم دار کمی از 

توان آثار عصبی، روانی و  می شود. همچنین  با تزريق مواد مختلف به خون يا مغز می میکروديالیز تجزيه و شناسايی

 رفتاری مواد را بررسی کرد.
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 نکات فصل ترینمهم مروری بر

  شود.  می استرئوتاکسی در روش های تهاجمی برای ثابت نگه داشتن سر حیوان استفادهاز دستگاه 

        روش های تهاجمی از دو نوع تخريب يا تحريک هستند که با آسبیب ببه بافبت مربوطبه يبا تحريبک آن

 کنند.  می عملکرد آن را مشخص

 مسیر تارهای عصببی   توان می در روش تخريب عالوه بر مشخص کردن عملکرد طبیعی اندام آسیب ديده

 را نیز مشخص کرد. 

 کنند.   می در آزمون وادا با تزريق سديم آمیتال به يکی از سرخرگ های سر يک نیمکره مغز را موقتا سیرفعال 

  ثبت فعالیت الکتريکی سلول های مغز از سطح پوست سر را الکتروآنسفالوگرافی ياEEG گويند. می 

  و دقت مکانی پايینی دارد. برعکس، روش هبای تصبويربرداری دقبت    الکتروآنسفالوگرافی دقت زمانی باال

 شوند.  می زمانی پايین و  دقت مکانی بااليی دارند. به همین دلیل اين دو روش به شکل مکمل استفاده

 دهد اما پتانسیل الکتريکی مناطق زيرقشری، ببه   می الکتروآنسفالوگرام فعالیت الکتريکی قشر مخ را نشان

 که راه انداز قشر مخ است، در آن تاثیر دارد.  خصوص تاالموس

  انواع امواج مغزی به ترتیب از سريع ترين به آهسته ترين امواج عبارتند از :  بتا، آلفا، تتا، دلتا 

  سالگی ف ط امواج آلفا و بتا وجود دارد.  ۹3پس از 

  4مرحلبه   -: تتا و دلتبا  ۹مرحله  -: تتا  2مرحله  -: بتا و تتا   ۶امواج مغزی در خواب عبارتند از: مرحله 

 بتا و تتا :مرحله خواب رويا -:دلتا 

 شوند.  می موج آلفا در هنگام بیداری و توجه کمتر بینايی در قطعه پس سری ثبت 

  با تمرکز بینايی، دقت و توجه، شروع فعالیت فکری يا دريافت محرک حسی شديد مخصوصا محرک های

شود. در موقع خبواب نیبز    می گفته" وقفه آلفا"شوند. به اين پديده  می اج بتا ايجادديداری، امواج آلفا متوقف و امو

 شوند. می امواج آلفا ناپديد

 شوند و قطع ارتباط تاالموس با قشر مبخ باعبث ناپديبد شبدن      می امواج آلفا از طريق تاالموس راه اندازی

 شود.  می موج آلفا

  .دامنه موج آلفا در برخی بیماری ها مثل صرع و هیدروسفالی از منحنی های طبیعی بیشتر است 

 شود.  می موج بتا در حاالت هیجانی و عاطفی و برانگیختگی ثبت 

     موج تتا در افراد بالغ به ندرت و در حالت تنش روانی، ياس و ناامیدی و برخبی اخبتالالت مغبزی ظباهر 

 کودکان طبیعی است. شود. ولی ثبت آن در  می
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      موج دلتا در بزرگساالن در هنگام خواب و بیهوشی و در کودکان شبیرخوار در اسلبب سباعات شببانه روز

 شود.  می ثبت

 .موج دلتا مربوط به فعالیت الکتريکی نورون های قشر مخ است و تحت تاثیر نواحی زيرقشری نیست 

  امواج مغزی هستند.دندريت سلول های هرمی قشر مخ عامل اصلی تشکیل 

  الکتروآنسفالوگرافی روش خوبی برای طب ه بندی انواع صرع، حاالت بیهوشی و اسما و پژوهش های خواب

 و بیداری است.

    پتانسیل فراخوانده پتانسیل الکتريکی مغز است که در حین، قبل يا بعد از يک رويداد حسبی، حرکتبی و

 شود می روانشناختی در موج نمای الکتريکی ثبت

 .دامنه امواج پتانسیل فراخوانده کوچکتر از دامنه امواج پتانسیل ارتجالی مغز است 

     دامنه پتانسیل ارتجالی به وسعت نواحی قشر مخ بستگی دارد. هر چه ناحیه بزرگتری از قشبر مبخ فعبال

 شود. می شود دامنه آن بیشتر

  ه های ببرون زاد و امبواجی کبه    شوند مولف می میلی ثانیه پس از تحريک حسی ظاهر ۶33امواجی که تا

 شوند. می شوند مولفه های درون زاد نامیده می میلی ثانیه ظاهر ۶33پس از 

   مولفه های برون زاد بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرونی محرک هستند اما مولفه های درون زاد تحت تباثیر

 عوامل درون روانی هستند.

 بی مربوط به آن و آسیب ها پی برد. توان به بافت عص می از روی مولفه های برون زاد 

  .شدت و کیفیت تحريک در میزان دامنه امواج پتانسیل وابسته به رويداد موثر است 

   از پتانسیل وابسته به رويداد برای تشخیص بیماری های چشم و گوش و ساير اختالالت مناطق مغبزی و

 شود می نخاعی استفاده

 روش هببای تصببويربرداری سبباختاری عبارتنببد ا( ز: تومببوگرافی رايانببه ایCT )-  تصببويربرداری تشببديد

 (MRIمغناطیسی )

        ( روش های تصويربرداری عملکردی عبارتنبد از: انبدازه گیبری گبردش خبون موضبعی مغبزr CBF  )- 

 ( fMRIتصويربرداری عملکردی رزونانس مغناطیسی ) -(  PETتصويربرداری نشر پوزيترون ) 

  درCT scan  از اشعهX شود. بخش هايی از مغز که تبراکم بیشبتری دارنبد اشبعه      می ستفاده)رونتگن( ا

 شوند.  می کنند و روشن تر از نواحی کم تراکم ظاهر می بیشتری جذب
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  درMRI شوند. تصاوير  می امواج مغناطیسی ساطع شده از اتم های هیدروژن ثبتMRI    نسبت ببهCT 

 کند و خطر کمتری دارد.   می تصاوير دقیق تری ارايه

  درr CBF شبود. در   مبی  شود که استنشاق يا به خبون تزريبق   می از ماده راديواکتیو مثل اگزنون استفاده

PET شود. در هر دو روش هر چبه فعالیبت ناحیبه ای از مغبز      می گلوکز آسشته به راديواکتیو به داخل خون تزريق

تبوان ناحیبه مغبزی     مبی  ند. بنابراينک می بیشتر باشد خون رسانی به آن بیشتر است و اشعه گامای بیشتری ساطع

 فعال در يک عملکرد را مشخص کرد. 

  در روشf MRI گردد. هر  می شود ثبت می میزان اکسیژنی که توسط مولکول های هموگلوبین خون آزاد

هموگلوبین بیشتری نیز آزاد خواهد کبرد. از ايبن   شد به اکسیژن بیشتری نیاز دارد و چه فعالیت ناحیه ای بیشتر با

 ريق ناحیه فعال مشخص خواهد شد. اين روش برخالف دو روش قبل بی خطر است.  ط
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 های کنکور سراسری سوال

 (۳9دندريت کدام سلول ها در پديدايی امواج مغزی ن ش اساسی دارد؟ )سراسری  -۶

 دانه ای کوچک( 2 ( دانه ای بزرگ1

 ستاره ای( 4 هرمی( 3

 (۳3برای ثبت کدام موج نمای الکتريکی، فعالیت همزمان ده ها هزار سلول عصبی هرمی ضرورت دارد؟ )سراسری  -2

 قلب( 2 ( ماهیچه چشم1

 مغز( 4 شبکیه( 3

 (8۳شود؟ )سراسری  می در کدام روش فعالیت سوخت و ساز مغز ارزيابی -۹

1 )PET 2 )اشعه ايکس 

3 )MRI 4 )سی تی اسکن 

 (8۱موج نمای الکتريکی ................. منشا تغییر پتانسیل را به دقت نشان نمی دهد. )سراسری  -4

 قلب( 2 ( پوست1

 ماهیچه( 4 مغز( 3

 (8۹کدام شیوه پاراکلینیکی زير برای سنجش ساختار مغز کارايی ندارد؟ )سراسری  -9

1 )MRI 2 )EEG 

3 )C.T.scan              4 )PET.scan 

 (82مزيت روش تصويرسازی تموج مغناطیسی چیست؟ )سراسری  -۱

 کند می میزان پرتوافشانی نسوج مغزی را اندازه گیری (۶

 دهد می خون را در ساخت های مغز نشانتغییرات گردش  (2

 شود می میزان سوخت و ساز گلوکز نواحی مغزی اندازه گیری (۹

 ارگانیزم در معرض پرتوافشانی اشعه رونتگن قرار نمی گیرد.  (4
 

پس از چند میلی ثانیه ظهور مولفه های پتانسیل مغز وابسته ببه رويبداد مببین تغییبرات روانبی اسبت؟        -7

 (83)سراسری 

1 )29 2 )93 

3 )79              4 )۶33 
 

 

 (83شود؟ )سراسری  می هنگام تمرکز ديداری، دقت و توجه در کدام موج الکتروانسفالوگرام وقفه ايجاد -8

 بتا( 2 آلفا( 1

 دلتا( 4 تتا         ( 3
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 2پاسخ تشریحی سواالت فصل 

 9گزینه  -6

دندريت سلول های هرمی شکل، عامل اصلی تشکیل امواج مغزی هستند. به عبارتی، تغییبرات پتانسبیل قشبر    

 مغز به دلیل جريان الکتريکی بین دندريت و جسم سلولی نورون ايجاد می شود. 

 4گزینه  -2

در فعالیت نامنظم تاالموس و ديگر نواحی قشر مخ با اينکه جريان بین دندريت و جسم سلولی وجبود دارد امبا   

نمی توان امواج قابل اندازه گیری ثبت کرد چون پتانسیل سلول های عصبی بسیار پايین است. بنابراين بايبد چنبد   

همزمان فعال شبوند تبا بتبوان پتانسبیل       -که هر بخش ت ريبا از ده هزار سلول هرمی شکل تشکیل شده  -بخش 

 الکتريکی مغز را ثبت کرد. 

 6گزینه  -9

با استفاده از اندازه گیری سوخت و ساز گلوکز می توان فعالیت نواحی مغز را مشخص کبرد.  ببا    PETدر روش 

 بررسی سوخت و ساز مغز از اين طريق، می توان به چگونگی فعالیت و آسیب سلول های عصبی پی برد.

 9زینه گ -4

الکتروآنسفالوگرافی )ثبت فعالیت الکتريکی سلول های مغز( دقت زمانی بااليی دارد اما دقت مکبانی آن پبايین   

است. به همین دلیل فرايندهای سريع مغزی را نشان می دهد اما  منط ه ای که منشا تغییر پتانسبیل ببوده را ببه    

 دقت نشان نمی دهد.

 2گزینه  -5

فرايند پردازش اطالعات مغز را به شکل کمی و پیوسبته نشبان مبی دهنبد. ايبن       (EEGموج نگاری الکتريکی )

روش ف ط تغییرات پتانسیل قشری را نشان می دهند. برای تکمیل اين روش از روش های تصبويربرداری اسبتفاده   

ارند و می می شود. روش های تصويربرداری برعکس الکتروآنسفالوگرافی، دقت زمانی پايین اما دقت مکانی بااليی د

 توانند ساختار و عملکرد مغز را نشان دهند. 

 4گزینه  -1

اسکن خطر کمتری دارد چون از اشعه اسبتفاده   CT)تصويربرداری تشديد مغناطیسی( نسبت به  MRIتصاوير 

نمی کند. در اين روش فرد در يک دستگاه استوانه ای در میدان مغناطیسی قرار می گیرد که از آن امواج راديبويی  

 ر داده می شود.عبو
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 4گزینه  -7

میلی ثانیه ظاهر می شوند مولفبه هبای درون زاد نامیبده مبی      ۶33در پتانسیل فراخوانده، امواجی که پس از 

 شوند. مولفه های درون زاد بیشتر تحت تاثیر عوامل درونی هستند و تغییرات روانی را نشان می دهند

 6گزینه  -1

ت فکری يا دريافت محبرک حسبی شبديد مخصوصبا محبرک هبای       با تمرکز بینايی، دقت و توجه، شروع فعالی

 شود. گفته می "وقفه آلفا"ديداری، امواج آلفا متوقف و امواج بتا ايجاد می شوند. به اين پديده 
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 های تالیفی سوال

 شود؟ می ثبت فعالیت الکتريکی سلول های مغز از سطح پوست سر چه نامیده -۶

1 )EEG 2 )MEG 

3 )EKG              4 )MRI 

 کدام يک از روش های زير دقت مکانی پايین و دقت زمانی بااليی دارد؟ -2

 (MEGمگنتوآنسفالوگرافی )( 2 ( روش های تصویربرداری1

 الکتروکورتیکوگرافی( 4 (            EEGالکتروآنسفالوگرافی )( 3

 کدام منط ه زيرقشری راه انداز قشر مخ است؟ -۹

 تاالموس( 2 ( هیپوتاالموس1

 گره های پايه( 4 دستگاه لیمبیک         ( 3

 سريعترين و آهسته ترين امواج مغزی به ترتیب کدام است؟ -4

 دلتا و تتا( 2 بتا و دلتا( 1

 آلفا و دلتا( 4 بتا و آلفا         ( 3

 هزار هرتز است؟ ۶۹تا  8دامنه کدام يک از امواج زير بین  -9

 آلفا( 2 بتا( 1

 دلتا( 4 تتا       ( 3

 شوند؟ می سالگی کدام يک از امواج زير در حالت بیداری و استراحت ثبت ۹3پس از  -۱

 دلتا و تتا( 2 آلفا و تتا( 1

 آلفا و بتا( 4 تتا و بتا   ( 3

 شوند؟ می کدام يک از امواج مغزی در مرحله دوم از خواب سیررويا ثبت -7

 بتا و تتا( 2 تتا( 1

 دلتا( 4 تتا و دلتا      ( 3

 شوند؟ می کدام يک از امواج مغزی در خواب رويا ثبت -8

 بتا و تتا( 2 تتا( 1

 دلتا( 4 تتا و دلتا     ( 3

 موج آلفا در کدام يک از قطعات قشر مخ بیشترين ولتاژ را دارد؟ -۳

 پیشانی( 2 گیجگاهی( 1

 پس سری( 4 آهیانه ای    ( 3
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 افتد؟ می يک حاالت زير اتفاقپديده وقفه آلفا در کدام  -۶3

 ( توقف فعالیت های فکری2 ( عدم وجود تحریکات حسی1

 توجه کمتر بینايی( 4 دقت و توجه( 3

 شود؟ می کدام موج مغزی در حاالت هیجانی و عاطفی ثبت -۶۶

 ( بتا2 ( آلفا1

 دلتا( 4 تتا    ( 3

 شود؟ می در حالت تنش روانی، ياس و ناامیدی چه موجی ثبت -۶2

 ( بتا2 آلفا( 1

 دلتا( 4 تتا    ( 3

 شود؟ می با قطع ارتباط قشر مخ و تاالموس کدام يک از امواج زير ناپديد -۶۹

 ( بتا2 ( آلفا1

 دلتا( 4 تتا    ( 3

 کدام يک از سلول های زير عامل اصلی تشکیل امواج مغزی هستند؟ -۶4

 ( هرمی2 ( گلیال1

 دانه ای( 4 ستاره ای شکل( 3

 شود؟ می انواع صرع از کدام يک از روش های زير استفادهبرای طب ه بندی  -۶9

1 )MRI 2 )CT.scan 

3 )EEG  4 )f MRI 

 کند؟ می با افزايش وسعت ناحیه فعال قشر مخ دامنه امواج پتانسیل ارتجالی مغز چه تغییری -۶۱

 شود می ( کمتر2 شود می ( بیشتر1

 به کیفیت تحريک بستگی دارد( 4 تغییر نمی کند( 3

 امواج پتانسیل فراخوانده نسبت به پتانسیل ارتجالی مغز چگونه است؟ دامنه -۶7

 ( بیشتر2 ( کمتر1

 به نوع تحريک بستگی دارد( 4 يکسان( 3

 شود؟ می مولفه درون زاد پتانسیل فراخوانده چه زمانی ظاهر -۶8

 ثانیه پس از تحریک 11( 2 ثانیه پس از تحریک 11( تا 1

 ثانیه پس از تحريک ۶33( 4 ثانیه پس از تحريک ۶33تا ( 3
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 میزان دامنه امواج پتانسیل وابسته به رويداد به چه چیزی بستگی دارد؟ -۶۳

 ( شدت و کیفیت تحریک2 ( عوامل درون روانی1

 میزان فعالیت دستگاه شبکه ای( 4 وسعت مناطق قشری فعال( 3

 نیست؟ عملکردی کدام يک جزو روش های تصويربرداری -23

1 )CT.scan 2 )PET 

3 )r CBF 4 )Fmri 

 شود؟ می در کدام روش تصويربرداری از اشعه ايکس استفاده -2۶

1 )CT.scan 2 )MRI 

3 )PET 4 )r CBF 

 شود؟ می ثبت امواج ساطع شده از اتم های هیدروژن در کدام روش تصويربرداری استفاده -22

1 )Fmri 2 )MRI 

3) PET 4 )SPECT 

 شود؟ می راديواکتیو اگزنون استنشاق يا به خون تزريقدر کدام روش تصويربرداری ماده  -2۹

1 )PET 2 )r CBF 

3 )Fmri 4 )MRS 

 شود؟ می در کدام روش تصويربرداری گلوکز آسشته به راديواکتیو به داخل خون تزريق -24

 تصويربرداری نشر پوزيترون (۶

 تصويربرداری عملکردی رزونانس مغناطیسی (2

 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی (۹

 گیری گردش خون موضعی مغزاندازه  (4
 

 شود؟ می شود، ثبت می در کدام روش میزان اکسیژنی که توسط مولکول های هموگلوبین خون آزاد -29

 تصويربرداری نشر پوزيترون (۶

 تصويربرداری عملکردی رزونانس مغناطیسی (2

 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی (۹

 اندازه گیری گردش خون موضعی مغز (4
 

 ی نسبت به ب یه خطری به دنبال ندارد؟کدام روش تصويربرداری کاربرد -2۱

1 )MRI 2 )Fmri 

3 )PET 4 )SPECT 
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 2پاسخ کلیدی سواالت تالیفی فصل 

 پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال

6 6 61 9 63 2 

2 9 66 2 21 6 

9 2 62 9 26 6 

4 6 69 6 22 2 

5 2 64 2 29 2 

1 4 65 9 24 6 

7 6 61 6 25 2 

1 2 67 6 21 2 

3 4 61 4   

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 تعریف روانشناسی فیزیولوژیک - 1فصل  تعریف روا - 1فصل 

 نشناسی فیزیولوژیک

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3فصل 

 

 ساختار و کارکرد سلول های دستگاه عصبی

  


