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 بخش اول )چکیده(

 tDCSیا  1فراجمجمه ایدر اینجا قصد داریم ابتدا به صورت مختصر مطالبی درمورد تحریک جریان مستقیم 

بیان نموده و سپس کمی در مورد مکانیسم های درد و مسیر انتقال آن صحبت کنیم. ارتباط این دو از آنجایی 

( تا کنون از روش های دارویی و حتی 2قابل بررسی است که برای تسکین درد )به خصوص دردهای نوروپاتیک

به عنوان روشی  tDCSدشان را دارد. در این بین، جراحی استفاده می شود که عوارض و مشکالت خاص خو

نوین برای تحریک مغزی که ارزان، ساده، قابل دسترس و تقریبا بدون عوارض جانبی است، بسیار متوجه قرار 

گرفته است. ما در این پروژه همانطور که گفته شد، به بررسی روش تحریک جریان مستقیم و مسیر های 

و مدلی با استفاده   3درنهایت هم با ارائه ی مدلی مبنی بر روش دیفرانسیل محدودانتقال درد می پردازیم، و 

و انتقال درد پرداخته و این نظریه که  4به بررسی و مدلسازی انتشاراز مدل تغییریافته ی هاچکین هاکسلی، 

موثر باشد را مورد بررسی قرار   5می تواند روی تسکین درد tDCSتحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای یا 

 می دهیم.

 هک هایی درمان دلیل به و شده تعریف باز دوباره که است سالی چند ای جمجمه فرا مستقیم جریان تحریک

 لهجم از. است گرفته قرار عالقه و توجه مورد بسیار اخیر های سال در, یافت دست آن به روش این با توان می

 کتهس, میگرن, افسردگی اثر کاهش یا درمان:  است گرفته قرار محققین تایید مورد که بهبود و درمانی موارد

 .[2, 1]باشد می مزمن های درد بهبود و مخدر مواد مصرف ولع, حرکتی عملکرد بهبود و مغزی های

 ایجاد طریق از را مغزی مختلف نواحی تحریک و شود می اعمال مغز قشر به الکترودها طریق از تحریک

 پذیری کتحری در موقتی کاهش یا افزایش تحریک، قطبیت به بسته. کند می فراهم ضعیف، مستقیم جریانات

 گردد. می ایجاد مغز قشری مناطق

مکانیسم های دقیق تاثیر میدان های خارجی اعمالی روی فعالیت جمعیت های نورونی موجود در قشر مغز، 

  .[3]هنوز به خوبی مشخص نیست

                                                           
1 Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) 

2 Neuropathic pain 

3 Finite difference method 

4 Propagation  

5 Pain relief  
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اما همان طور که می دانید، درد یک پدیده ی تجربی و فیزیکی است که قابل اندازه گیری مستقیم به صورت 

درد، یک احساس ناخوشایند و یک تجربه ی ، 6عینی نیست. طبق تعریف انجمن بین الملی مطالعه ی درد

 .[4]ا درارتباط با چنین صدماتی توصیف شده استعاطفی است که مرتبط با صدمات بافت است و ی

ر بخواهیم انواع درد را دسته بندی کنیم، معموال آن را به دو دسته ی درد تند و درد کند تقسیم بندی می اگ

ها یا گیرنده های درد، روی نواحی مختلف بدن از جمله پوست قرار دارند که درد تند  7کنند. نوسیسپتور

متر برثانیه، منتقل  40تا  5، با سرعتی در حدود ها fiber-δAبه اسم   8توسط فیبرهای عصبی مایلین دار

 0,5ها با سرعتی پایین در حدود  fiber-Cبه اسم  9درد کند نیز، توسط فیبرهای عصبی بدون مایلینشده و 

 .[5]متر بر ثانیه، منتقل می شوند 2تا 

این فیبرهای عصبی که مسئول انتقال سیگنال های درد هستند، اطالعات مربوط به درد را که از محرک درد 

به سمت نخاع و سپس مغز می فرستند. این کار به گونه ای است که  10گرفته شده، به صورت پتانسیل عمل

ی عمل که به صورت فعالیت نورونی مربوط به این پتانسیل ها 11هرچه شدت درد بیشتر باشد، نرخ آتش

می باشد، نیز بیشتر است. درحقیقت فرکانس این قطارهای پالس )پتانسیل عمل( با افزایش تحریک  12اسپایکی

 .[6]دردآور بیرونی یا درونی، بیشتر می شود

ما برای اینکه ببینیم این مسیر های درد چگونه است و بتوانیم به صورت فیزیکی و شهودی مدلی از آن را 

باشیم، از روش عددی دیفرانسیل محدود برای نمایش این مسیر انتقال درد از محرک دردآور تا نخاع داشته 

  یا مغز استفاده کردیم.

سپس با مشخص شدن این مسیر ها، می توانیم امیدوار باشیم تا نحوه ی مدلسازی و تسکین درد را که توسط 

لو و فراتر از مدلسازی های صرفا در حوزه ی تحریک مغزی اعمال شده است، پیدا کرده و گامی رو به ج

مکانیسم و انتشار درد، و همچنین فراتر از مدلسازی های صرفا در حوزه ی تحریکات مغزی )که تعدادشان 

 بسیار نادر می باشد( در راستای بهبود کیفیت زندگی بیماران، با ترکیب این دو مقوله ی مهم، برداریم.

                                                           
6 International Association for the Study of Pain (IASP) 

7 Nociceptor  

8 Myelinated 

9 Unmyelinated  

10 Action potential  

11 Firing rate 

12 Spike  
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 گزارش جزئیات 

در این قسمت مطالب ذکر شده در بخش اول )چکیده( را به صورت گسترده تر بیان می نماییم تا درک کاملی از      

 مسئله پدید آید.

 ن مستقیم فراجمجمه ای تحریک جریا 2.1

تحریک از طریق الکترودها به قشر مغز اعمال می شود و تحریک نواحی مختلف مغزی را از طریق ایجاد جریانات 

مستقیم ضعیف، فراهم می کند. بسته به قطبیت تحریک، افزایش یا کاهش موقتی در تحریک پذیری مناطق 

 قشری مغز ایجاد می گردد:

 
 [7]مسیر فلوی جریان 1-2 شکل

  زمینکام که نیاما ا ،است   هشد  ییدتا راًیدارد، تقر ریتاث ،یرد نوالی مختلف مغزکعمل تحریک، رویموضوع که   نای

  رکتی،ح یریادگی ودهبدر ب رییدهند؟ و تغ ی رخ میلس  لو طحدر س   راتیییبا اِعمال آن چه تغ ت؟یس  اثر آن چ

ه کردن  لمدو قیاز طر ادیمال زحتبه ا tDCS هنوز ناشناخته است.، کند می جادیا یو رفتار را به چه نحو تلیفعا

 .[8]کند می لعم ،اختالل جادیا قیقشر مغز و نه از طری خودبخود تالیفع

ستفاده از مواد بلوک کننده ی کانال های سدیم یا کلسیم، باعث حذف یا کم شدن اثر تحریک آندی شدند که          ا

نشان دهنده ی این است که جریان ناشی از این تحریک می تواند روی فعالیت کانال های سدیم و کلسیم، تاثیر        

 بگذارد.
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LTP (long term potentiation):  ماندگار سیناپس ها براساس الگوهای فعالیت اخیر می گویند. را تقویت

الگوهای فعالیت سیناپتیکی هستند که افزایش طوالنی مدتی در انتقال سیگنال بین دو نورون ایجاد می کنند. 

است که کاهش طوالنی مدتی را در قدرت سیناپتیکی ایجاد می  long term depressionکه در مقابل آن 

پدیده های اساسی پالستیسیته ی سیناپتیکی، توانایی سیناپس های شیمیایی برای تغییر قدرتشان کنند. یکی از 

هم به صورت  LTPشده اند،  13است. همانطور که تصور می شود حافظه ها با تغییر قدرت سیناپسی، انکد

گسترده ای، یکی از مکانیزم های سلولی در نظر گرفته می شود که اساس و زمینه ی یادگیری و حافظه می 

 .[9]باشد

 
 LTP[10]نمایش سلولی  2-2 شکل

 مدل های عددی )کارهای گذشته( 2.1.1

از آنجاییکه نحوه ی توزیع جریان در مغز، برای الکترودهای مختلف هنوز به درستی شناخته شده نیست، متوسل       

سبه ی این جریان ها   شویم. مدل های عددی را می    به روش های کامپیوتری برای محا صورت حل عددی می  به 

 توان به سه دسته تقسیم کرد که توضیحی اجمالی راجع به هرکدام در زیر آمده است:

 مدل های کروی  2.1.1.1

در میان مدل های کروی، مدل های اجزای محدود، از اولین مدل هایی بودند که از چند الیه کروی به نمایندگی                 

ستفاده کردند. تعداد الیه ها در مدل، بسته به مطالعه ی صورت گرفته، متفاوت بود.    از قسمت های مختلف مغز، ا 

                                                           
13 Encode  
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سپس در    .[11]در مدلی تنها از سه الیه ی پوست، جمجمه و مغز به عنوان سه ساختار پایه ای مغز استفاده شد       

مطالعات بعدی، مدلی توس  عه یافته با اض  افه کردن یک الیه به عنوان مایع مغزی نخاعی بین جمجمه و مغز ارائه 

 .[12]شد. جریان ورودی به الکترود آند و پتانسیل زمین به الکترود کاتد نیز به عنوان شرایط مرزی انتخاب شدند

شکل             ست. در حقیقت  شده ا ست که به این مدل ها وارد  سر، از انتقادهایی ا ساختار  سازی بیش از حد در  ساده 

ختارهای متعددی اس  ت که تاثیر به س  زایی در امپدانس الکتریکی دارند.   س  ر، دارای س  اختار نامنظم و زیرس  ا 

برخی بافت ها مانند ماده سفید، توزیع میدان الکتریکی یا چگالی جریان،   14همچنین به دلیل رسانایی ناهمسانگرد  

 غیریکنواخت است.

 

 [12] توزیع چگالی جریان در قشر مغز 3-2شکل 

 

 مدل های با وضوح پایین 2.1.1.2

اج می کنند. چون در این مدل ها، چین خوردگی های قشری، استخر MRIتصاویر  این مدل ها، اطالعات را از 

حفره ها و ناهمسانگردی بافت ها و غیریکنواختی توزیع میدان درنظر گرفته نشده است، استفاده ی گسترده از 

این مدل ها محدود مانده است. دامنه ی چگالی جریان، در بخش های مختلف بافت  تغییر می کند و به دلیل 

 ن، بیشینه ی چگالی جریان قشری بسسیار کمتر از بیشینه ی چگالی جریان در پوست است.اختالف جریا

 

                                                           
14 Anisotropic  
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 مدل های با وضوح باال 2.1.1.3

اثرات مایع مغزی نخاعی که رسانایی باالیی هم دارد، منجر به غیریکنواختی چگالی جریان در سطح مغز می 

یکی از نقش های مهم مدل های  شوند.فرد سالم یا بیمار، ساخته می  MRIشود. این مدل ها هم از تصاویر 

به  ر.یمحاسباتی این است که آیا نیاز به اصالح پارامترهای تحریک به منظور بهبود نتایج بالینی می باشد یا خ

روانی را تسریع بخشیده -عنوان مثال مطالعات متعددی گزارش کرد اند که این روش، بازتوانی بیماران عصبی

است باید توجه شود که تفاوتهای فردی آناتومیکی بین افراد می تواند منجر به ایجاد شارهای متفاوت جریان 

ر نقصی در جمجمه، گذرگاهی برای فلوی دهد که به علت طبیعت بسیار مقاوم جمجمه، ه نتایج نشان می شود

 ی آورد. جریان فراهم م

از دیگر مواردی که انتظار می رود در توزیع جریان الکتریکی تاثیرگذار باشد، وجود نقص در جمجمه است. به 

 هعنوان مثال در جمجمه ای که با ماده ای با قابلیت رسانایی زیاد پر شده ، درمسیر انحرافی برای ورود جریان ب

مغز ایجاد شده است که تاثیر آن، کامالً وابسته به مکان آسیب نسبت به محل جاگذاری الکترودها می باشد. در 

چنین حالتی قشر مغز در معرض چگالی جریان بیشتری قرار می گیرد که این می تواند تاثیر مضر، بدلیل افزایش 

 .الی جریان و اثرات نامطلوب پاتولوژیکی داشته باشدگچ

های محاسباتی نشان داده اند که ضایعات مغزی، منجر به تغییر زیاد در شار جریان، نسبت به حالتی که مدل 

بدون درنظر گرفتن نوع و ماهیت این نقص ها در  tDCSبافت های مغز سالم هستند می گردند. لذا استفاده از 

 جمجمهه، ممکن است منجر به نتایج نامطلوبی شود.

از مغز هستند که رسانایی الکتریکی ناهمسانگرد باالیی دارند، مانند ماد سفید که در آن  در واقعیت، ساختارهایی

یون ها و مولکول های آب در امتداد رشته های عصبی در مقایسه با عرض رشته ها راحت تر حرکت می کنند. 

یه ی استخوانی با جمجمه نیز بدلیل ساختار سه الیه ای که دارد )الیه ی اسفنجی با مقاومت کم بین دو ال

ر این دسته قرار می گیرد. این خاصیت در جمجمه باعث می شود که تمایل جریان در جهت ( دمقاومت باال

مماس بر سطح جمجمه بیشتر از شعاعی باشد. نتایج نشان داد که ناهمسانگردی هدایت الکتریکی جمجمه مهم 

 .ترین مانع توزیع جریان در مدل است

افزایش پیچیدگی مدل را بر تصمیم گیری های بالینی بررسی کردند. آنها میدان الکتریکی را در مطالعه ای تاثیر 

برای سه پیکربندی الکترودها با در نظرگرفتن ناهمسانگردی الکتریکی جمجمه، ماهیچه و ماده سفید محاسبه 

ین ی نکرد، همچنکردند. نتیجه محاسبات نشان داد که مقدار کیفی بیشینه و توزیع مکانی تغییر چشمگیر

تصمیم های بالینی برای انتخاب میزان مناسب با حذف ناهمسانگردی الکتریکی تغییری نمی کند. در حالی که 



 

  فصل دوم: گزارش جزئیات

 

9 

 

در مطالعه ای دقیق تر مربوط به پالریزه شدن آکسون ها، این نتایج احتماال اطالعات معناداری را در اختیار قرار 

 سلولی اهمیت بیشتری پیدا می کند.می دهند. از اینرو پیچیدگی مدل ها در سطح 

 بررسي سلولي تحریک مغزی 2.1.2

همانطور که در انتهای بخش قبلی آورده شد، مدلسازی در سطح سلولی، از اهمیت بیشتری برخوردار است، 

 بنابراین در این بخش به بررسی سلولی تحریک مغزی می پردازیم.

مغزی اعمال می شود، از آنجائیکه سلول های هرمی هنگامی که تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای روی قشر 

مغز روی نواحی قشری مغز هستند، جریان الکتریکی را که تبدیل به جریان یونی می شود، به داخل  مغز منتقل 

 می کنند.

ه باگر الکترود مثبت جریان اعمالی را کاتد و الکترود منفی را کاتد بنامیم که به مغز متصل نمودیم، جریان از آند 

 (-( می رود. جریان در زیر الکترود آند)+( به سمت داخل )مغز( و در زیر کاتد)-کاتد یعنی از قطب )+( به قطب )

 به سمت خارج است.

حال اگر تحریکات رو به دو دسته ی تحریک آندی و کاتدی بخش بندی کنیم، با تحریک آندی )+(، آن بخش را 

جریک آندی، آن ناحیه ای که به اندازه ی کافی فعال نیست، فعال تر فعال تر می کنیم. مثال در افسردگی، با ت

، 16(، کاهش تحریک پذیری نورون ها را خواهیم داشت. مثال در صرع-( و با تحریک کاتدی )15می شود)تحریکی

 (.17با تحریک کاتدی در ناحیه مربوطه، منجر به کاهش تحریک پذیری آن ناحیه می شویم )مهاری

 یوننظریه ی پالریزاس 2.1.3

 همانگونه که گفته شد، اعمال جریان به قشر مغز، روی نورون های هرمی مغز تاثیر می گذارد:

                                                           
15 Excitatory  

16 Epilepsy  

17 Inhibitory  
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 [13]اعمال جریان به مغز و نمایش نورون هرمی قشر 4-2 شکل

 حال تاثیر تحریک آندی را روی نورون هرمی قشر می بینیم:

 
 [13]ر(قش یهرم نورون شینما و مغز به انیجر اعمال تحریک آندی) 5-2 شکل

همانگونه که مشاهده می کنید، جریان ناشی از تحریک، باعث می شود که دندریت های نورون، حالت 

ی نورون مثبت شود که حالتی نزدیک به دپالریزه 18هایپرپالریزه و منفی شدن را داشته باشند و داخل سوما

شدن را در پی دارد. اما از آنجاییکه سومای نورون با اهمیت تر و مهم تر درنظر گرفته می شود، می گوییم نورون 

 حالتی نزدیک به دپالریزه شدن را درپی دارد. 

                                                           
18 Soma  
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 [13]رقش یهرم نورون شینما و مغز به انیجر اعمال) دیکات کیتحر  6-2 شکل

( هم متوجه می شویم که -)الکترود کاتدی جریان را می مکد و از مغز ساکشن می کند. در حالت تحریک کاتدی

ناحیه مربوط به سومای نورون، نزدیک به حالت هایپرپالرایز شده، و دندریت ها حالتی نزدیک به دپالریزاسیون را 

 تجربه می کنند.

را خواهیم داشت که به آن  bimodalبنابراین ما در این نورون های هرمی قشر مغز، حالتی دوبخشی یا 

 میگوییم. 19پالریزاسیون دوبخشی

 نظریه زیرآستانه 2.1.4

اگر دربخش قبل در ادبیات بکار رفته دقت کرده باشید، متوجه می شوید که هنگام بیان تاثیر تحریک مثبت یا 

ی مطلق استفاده نشد و بجای آن از لفظ  هایپرپالریزهیا  دپالریزهمنفی روی سوما یا دندریت های نورون، از لفظ 

 شد. اینک به بررسی علت آن می پردازیم. به این دو استفاده نزدیکحالتی 

                                                           
19 Bimodal polarization 
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 [14]نورون های میانی و قشری  7-2شکل 

به  20به قشر سر اعمال کنیم،  متوجه می شویم که نورون های میانی 1V/mحال اگر میدانی را به اندازه ی 

دلیل اینکه میزان تحریک و میزان مهار در آن ها با هم برابر است، مقدار پالریزه شدن سومای آن ها تقریبا صفر 

 است. ولی نورون های قشری  به دلیل شکل ظاهری شان، درصورت تحریک، پالریزه می شوند:

 

 [14]نورون های میانی و قشری بعد از اعمال تحریک 8-2شکل 

، سومای نورون قشری با بیشترین حساسیت،  1V/mهمانگونه که در شکل هم دیده می شود، درحضور میدان 

 پالریزه می شود. 0.3mVبه اندازه ی 

                                                           
20 Interneuron  
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خواهد شد. بنابراین  0.4V/mرا به قشر مغز اعمال کنیم، بیشینه ی شدت میدان  2mAمی دانیم اگر جریان 

 بیشینه ی پالریزاسیون سومای نورون قشری، خواهد بود:

0.4 × 0.3(𝑚𝑉) =  0.12 (𝑚𝑉) 

می باشد. این ولتاژ کم حاکی از آن  0.12mVهمانطور که دیده می شود، بیشینه پالریزاسیون روی سوما تنها، 

می باشد که بسیار بیشتر از  90mVقرار داریم )زیرا ولتاژ پتانسیل عمل، حدود  21دارد که در رژیم زیرآستانه

0.12mV  .)است 

ث نمود این است که این ولتاژ کم، نمی تواند به ایجاد آتش بنابراین نتیجه گیری مهمی که می توان از این بح

 توسط خود نورون قشری منجر شود. 22خودکار

 می کنیم. 23پس بهتر است بگوییم با تحریک اعمالی روی قشر مغز، حساسیت ورودی سیناپتیک را مادوله

 مسیرهای انتقال درد و مکانیسم آن 2.2

درد و مسیرهای انتقال و انتشار درد از زمان تحریک خارجی یا در این بخش قصد داریم به مطالعه ی مکانیسم 

داخلی دردآور، تا رسیدن به مغز را بررسی کنیم تا ببینیم آیا می توانیم به مدلسازی و شبیه سازی آن دست 

 یافته و اثر تحریک الکتریکی را در آن لحاظ کنیم.

 گیرنده های حسي 2.2.1

یا نوسیسپتور،  25معمولی و گیرنده های درد 24المسه ایرنده های گیرنده های حسی را می توان به دو صورت گی

 دسته بندی کرد.

                                                           
21 Sub-threshold 

22 Self firing 

23 Modulate  

24 Receptor  

25 Nociceptor  
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 در اینجا قصد داریم ضمن مقایسه ی این فیبرها، به تفاوت خروجی هایشان هم پی ببریم: 

 

 [15]ضخامت و خروجی فیبرهای حسی المسه ای و درد 9-2 شکل

 ( دارای ضخامت بیشتری هستند. درصورتیکهAβوAα) المسه ایهمانطور که درشکل دیده می شود، فیبرهای 

 ( دارای ضخامت کمتر و مدت زمان بیشتری هستند.Cو  Aδگیرنده های درد یا نوسیسپتورها )

 گیرنده های درد 2.2.2

( می توان تقسیم کرد. C-fiber( و گیرنده ی درد کند )Aδ-fiberگیرنده های درد را به دو گیرنده ی درد تند )

هستند و از آنجاییکه دارای مایلین می باشند، سرعت  Cدارای ضخامت بیشتری نسبت به فیبرهای   Aδفیبرهای 

 ها که بدون مایلین هستند، منتقل می کنند. C-fiberانتقال اطالعات مربوط به درد را خیلی سریعتر از 

 به صورت زیر درنظر بگیریم: ویژگی های درد تند و کند را  میتوانیم

گیرنده های حسی

رسپتورهای المسه ای

Aα

Aβ

رسپتورهای درد

Aδ

C 
(unmyelinated)
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 انتقال دردمسیرهای  2.2.3

که در الیه های پوستی  26آکسون های انتها بازبه دست شما برخورد کرده باشد، جسمی اگر درنظر بگیرید که 

، سیگنال هایی را که همان پتانسیل المسه ایقرار دارند، تحریک شده و گیرنده های  27درمیس یا اپی درمیس

نداشته باشد، گیرنده های  ای در پی صدمه ،یا جسمعمل می باشد، به نخاع مخابره می کنند. مادامی که تحریک 

تحریک دردآور شود یا جسم داغ شود، . اما اگر درد فعال نمی شوند و تنها گیرنده های المسه ای فعال هستند

گیرنده های درد فعال شده و از طریق فیبرهای عصبی، پتانسیل عمل هایی را به سمت نخاع می فرستند. 

می تواند مستقیم باشد یعنی به صورت دفرمه کردن غشاء سلول های نوسیسپتور و تحریک گیرنده های درد 

تریگر کردن ایمپالس های عصبی، و می تواند مانند آزاد شدن آنزیم ها، نروترنسمیترها و هورمون ها از بافت 

 غیرمستقیم باشد. آسیب دیده،

متناسب با محرک دردآور از بافت منتقل می هنگامیکه محرک، از آستانه ی درد فراتر رود، ایمپالس های عصبی 

 شوند. یعنی با افزایش دما، نرخ آتش یا همان فرکانس اسپایک نوسیسپتورها نیز افزایش می یابد.

                                                           
26 Free nerve ending 

27 Dermis/ Epidermis 

گیرنده ی درد 
(Aδ)تند 

از بیماری، سوختگی یا صدمه به بافت ها منتج می شود•

(جراحت و زخم)معموال ناگهانی می آید •

.علت آن می تواند تشخیص داده شود و درمان گردد•

از نظر شدت درد و مدت زمان آن، محدود است•

گیرنده ی درد 
(C)کند 

.برای یک دوره ی زمانی طوالنی وجود دارد•

.باعوامل محیطی و روانی ممکن است بدتر شود•

معموال مقاوم به درمان های طبیعی•
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 سپس این فیبرها وارد نخاع یعنی ستون خلفی آن می شوند:

 

 [15]مسیر نخاعی انتقال درد 10-2 شکل

 و فیبرهای نوسیسپتور اثر مهاری روی آن ها دارند. 28نورون میانی مهاری فیبرهای المسه ای اثر تحریکی روی

که مسئول انتقال سیگنال های درد از طریق  29این نورون های میانی مهاری، نقش مهاری روی نورون پروجکشن

حریک ش تآن ناحیه از بدن هنگام درد با افزای مالشنخاع می باشد، را دارد. بنابراین پدیده ی تسکین درد توسط 

 نورون میانی مهاری، توجیه می شود.

                                                           
28 Inhibitory interneuron  

29 Projection neuron 
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و سومای نورون های سایر نقاط بدن در ناحیه ی  30سومای نورون های صورت در قسمت هسته ی عصب سه قلو

DRG31 می باشد.  در قسمت خلفی نخاع 

 

 [16] سه قلو brainstemهسته های خلفی نخاعی و هسته ی  11-2 شکل

شده و سپس به سمت مغز می  Brainstemاین پیام ها اگر بخواهند از صورت بیایند، مستقیما وارد ناحیه ی 

ه بر عصب جمجمه سه قلو می باشد که عالو Brainstemنشان داده شده در شکل، هسته ی سنسوری  Vcروند. 

اطالعات درد مربوط به نواحی ای پنجم )که همان عصب سه قلوی صورت است(، عصب هفتم،نهم و دهم نیز 

 خود را به هسته ی سه قلو می فرستند.

می شود که نقش هوشیاری و  Reticular Formationبه نام  Brainstemسپس این مسیر وارد ناحیه ای از 

 سیگنال های دریافتی ، تغییر ضربان قلب و فشار خون و ... را برعهده دارد.آگاهی از درد، تقویت 

                                                           
30 Trigeminal ganglion 

31 Dorsal root ganglion 
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 [15]نمایش مسیر انتقال درد از نخاع تا سوماتوسنسوری 12-2 شکل

واقع است، با دریافت سیگنال های درد، شروع به تولید مسکن  Brainstemهم که در بخشی از PAG ناحیه ی 

 های درون زاد برای کاهش درد می کند.

در تاالموس رسیدند، پردازش روی اطالعات نوسیسپتیو صورت می گیرد و سیگنال ها  VPLبه ناحیه  هنگامیکه

 سنسوری تبعیض و تفکیک در اساسی نقشوارد می شود. تاالموس  32تقویت شده و به ناحیه ی سوماتوسنسوری

 ایفا می کند. درد

 های مشخصه و ها ویژگی تعیینقسمت سوماتوسنسوری در الیه ی قشری مغز وجود دارد که تعیین محل درد، 

 و ... توسط آن انجام می شود. درد( perception) ادراک در سهیم، درد مختلف

 ردد با ارتباط در مغزی مختلف مناطق اتصاالتالزم به ذکر است که این مسیرهای درد تنها بخشی از شبکه ی 

نام دارد و هرکدام از بخش های مختلف مغز در این شبکه، مسئول بخشی  33می باشند که ماتریسی عصبی درد 

 از مسائل مربوط به درد هستند.

                                                           
32 Somatosensory  

33 Pain neuromatrix 
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 [15]شبکه ی مغزی عصبی درد 13-2 شکل

ذکر این جمله بسیار مهم و کلیدی است که هنگام تحریک الکتریکی مغز، ما در ظاهر روی یک ناحیه  بنابراین،

ریک را انجام می دهیم، اما مکانیسم تاثیر آن روی تسکین دردهای نوروپاتیک، روی این شبکه ی ی خاص تح

 مغزی درد موثر است.

 کانال های یوني 2.2.4

از آنجاییکه در انتشار و انتقال درد، این کانال های یونی وابسته به ولتاژ هستند که باعث انتشار پتانسیل عمل در 

 شوند، در اینجا به بررسی این کاناهای یونی می پردازیم. روی غشاء فیبرهای نوسیسپتور می

 عناوین با که اند شده شناسایی آلفا پروتئینی sub-unit از نوع 9 ها، درنورون موجود سدیمی های کانال در 

Nav1.1 – Nav1.9 می شوند: گذاری نام 
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 [17]زیرشاخه های پروتئینی آلفا 14-2 شکل

 در انتشار و انتقال درد روی سلول ها نقش اساسی دارند. تفاوت NaV1.9و  NaV1.8که از بین آن ها کانال های 

 های sub-unit این عملکرد در است. اختالل بیماری مربوط به آن ها در و قرارگیری محل دینامیک، در ها آن

 .34شود می بیماری بروز موجب نند،ک می تنظیم را ها آن که هایی پروتئین یا یونی های کانال

 Nav1.8  یک کانالTTX-Resistant  که در اینجا معروف به کانالهایslow soduim د.نمی باش 

 ( قرار دارند.C-fibers) unmylinatedاین کانال ها در نورون های  

 nociceptiveنورون های  hyper excitabilityافزایش سنتز و فعالیت عملکردی این کانال ها مرتبط با  

 و دردهای نوروپاتیک فرکانس باال است.

ها موجب کاهش توانایی انتقال پیام درد و در نتیجه کاهش در احساس عدم سنتز این نوع کانال 

 دردهای نوروپاتیک 

 مدلسازی 2.3

 35مدل فنتون کارما 2.3.1

دیفیوژن، که به صورت زیر نمایش داده می شود، ما در اینجا قصد داریم با استفاده از معادله ی انتقال یا 

 انی برای ولتاژ غشاء، بدست آوریم:زم-یک معادله ی مکانی

                                                           
34 Channelopathy  

35 Fenton-Karma 
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𝜕u

∂t
= 𝑓(𝑢, 𝑡) + 𝐷 ∇2𝑢  

که همان ولتاژ غشائمان  uنمایشگر الپالسین تابع  2∇ضریب دیفیوژن یا نفوذ، و عملگر  Dکه در آن 

 روش تفاضل محدود استفاده کنیم. برای حل این معادله، می توانیم از است، می باشد.

زدن  تقریب توسط که معادالت دیفرانسیل است، عددییک روش حل  36FDMروش تفاضل محدود یا 

می باشد. بنابراین روش تفاضل محدود یک روش  )دیفزنس( با معادالت تفاضلیدیفرانسیل آن معادالت 

 گسسته سازی است.

 برای مثال اگر داشته باشیم:

𝑢′(𝑥) = 3 𝑢(𝑥) + 2 

 نسبت تفاضل محدود خواهد شد:روش اویلر برای حل این معادله با استفاده از 

𝑢(𝑥 + ℎ) − 𝑢(𝑥)

ℎ
≈ 𝑢′(𝑥) 

 که خواهیم داشت:

𝑢(𝑥 + ℎ) = 𝑢(𝑥) + ℎ(3𝑢(𝑥) + 2) 

معادله آخر، معادله ی تفاضل محدود است که حل آن، تقریبی از آن معادله ی دیفرانسیل را به ما 

 خواهد داد.

توسط فالویو  1998که در سال  37م از معادله ی سلولی فنتون کارماخواهی در این قسمت، میاینک 

ه است، برای مدلسازی فیبر عصبی و با استفاده از روش تفاضل محدود ارائه شد 39و آلن کارما 38فنتون

 استفاده کنیم:

  

                                                           
36 Finite Difference Meethod 

37 Fenton-Karma 

38Flavio Fenton   

39Alain Karma  
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 𝑢  در اینجا همان ولتاژ غشاء است وv   وw  مربوط می باشند، )مانند متغیرهای  40های گیتینگمتغیر

ها هم  Jهمان تابع پله است و  41به کانال سدیم و پتاسیم در معادله هاچکین هاکسلی(. تابع هوی ساید

( و جریان کند so(، جریان کند خروجی )fiهمان چگالی جریان مربوط به جریان سریع ورودی)

ه مقدار ان ها است ک ها هم پارامترهای مربوط به ثابت زمانی متغیرهای گیتینگ τ( هستند. siورودی)

 .[18]در مقاله موجود می باشد

کارما به صورت زیر -ط مدل فنتونبنابراین با استفاده از روش تفاضل محدود، فیبر عصبی را توس

 مدلسازی کردیم که می تواند بافت مربوط به نخاع و نحوه ی انتشار پتانسیل عمل را نشان دهد:

 
 مغز به نخاع قیطر از درد انتقال 15-2 شکل

                                                           
40 Gating variables  

41 Heaviside  
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 هاکسلي تغییر یافته-مدل هاچکین 2.3.2

از آنجاییکه مدل فنتون کارما، قابلیت و توانایی مدلسازی تشدید درد و تغییرات فرکانسی متناسب با آن 

را ندارد، از مدلی تحت عنوان مدل تغییر یافته ی هاچکین هاکسلی، که با درنظر گرفتن کانال سدیمی 

NaV1.8  می کنیم:معادله اصلی هاچکین هاکسلی، استفاده  4معادله، به  2و اضافه کردن 

 

,𝑛پتانسیل غشاء است و متغیرهای  𝐸ر این معادالت، که د 𝑚, ℎ, 𝑚𝑠, ℎ𝑠 ، های فعالیت دریچهبه ترتیب

های پتاسیمی را نشان سدیمی و همچنین کانال و تندهای کُند ی کانال43کنندهو غیرفعال 42کنندهفعال

 دهند.می

-ها باعث کاهش احساس درد نوروپاتیک میدر کانالی اصلی این است که عدم سنتز پروتئینی مناسب فرضیه

های غیرطبیعی تواند منجر به حالتآور میهای التهابتوسط واسطهها تغییر فعالیت این کانالشود. همچنین، 

-توان با کاهش فعالیت ایمپالسی کانالمانند افزایش حساسیت به درد شود. این افزایش حساسیت به درد را می

 .[19]شوندبین برد. به همین دلیل، این عوامل به عنوان داروهای مسکن شناخته می از Na 1.8های 

نتایج مدلسازی را که با تغییر محرک ورودی، تغییر فرکانس خروجی از نورون های نوسیسپتور را حال 

 نشان می دهد، در زیر آورده ایم: به صورت کامال واضح و آشکار

                                                           
42 Activation  

43 Inactivation  
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 (80-) یمنف کیتحر با ولتاژ نمودار  16-2 شکل

 

 

 ((60-) یمنف کیتحر با ولتاژ نمودار  17-2 شکل
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 یورود کیتحر بدون ولتاژ نمودار  18-2 شکل

 

 DC یورود کیتحر با ولتاژ نمودار 19-2 شکل
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 DC کیتحر انیجر کردن برابر دو با ولتاژ نمودار 20-2 شکل

 

 DC کیتحر انیجر کردن برابر سه با ولتاژ نمودار 21-2 شکل
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 (80-) یمنف کیتحر با نگیتیگ یرهایمتغ  22-2 شکل

 

 ((60-) یمنف کیتحر با نگیتیگ یرهایمتغ 23-2 شکل
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 یورود بدون نگیتیگ یرهایمتغ  24-2 شکل

 

 DC یورود با نگیتیگ یرهایمتغ  25-2 شکل
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 DC کیتحر انیجر کردن دوبرابر با  نگیتیگ یرهایتغم 26-2 شکل

 

 DC کیتحر انیجر کردن برابر سه با  نگیتیگ یرهایمتغ 27-2 شکل
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همانطور که در شبیه سازی ها مشخص است، می توانیم با درنظر گرفتن تغییر رفتار های ایجاد شده در نورون، 

بیش از پیش و با جدیت بیشتری این جمله را بازگو کنیم که نورون، از آنجاییکه یک موجود زنده است و به 

اسخ می دهد( و طبق هدفی که دارد، صورت هدفمند و هوشمند تصمیم می گیرد )نه این که به تحریک، صرفا پ

می تایی را ناز خود نشان می دهد و حد آستانه ثابت و ایس رزوناتوریتابع تبدیل خود را تنظیم می کند، رفتار 

توان به آن نسبت داد. یعنی نمی توان گفت که نورون یک انتگراتور است.)نقض قضیه محکم و قدیمی تئوری 

 (44کنترل دریچه ای

 نتیجه گیری 2.4

ز آنجاببکه این گزارش و این کار صرفا برای سمینار درس بیوالکترومغناطیس تدارک دیده شده است، تا همینجا ا

بررسی هایمان را به پایان می بریم. هرچند ینده در شبیه سازی های انجام گرفته بسیار فراتر از این ها گام 

 برداشته که به دلیل طوالنی شدن گزارش، از آن حذر می جوییم.

قابل ذکر است، با توجه به مدل ارائه شده در بخش دوم، می توانیم همان مدل تغییر یافته ی هاچکین هاکسلی 

را با روش تفاضل محدود، به صورت عددی حل کرده و نحوه ی انتشار درد را با توجه به میزان تحریک ورودی و 

مدت زمان موجود، از آنجاییکه این  بنده ظرفاما فرکانس اسپایکینگ فیبرهایی نوسیسپتور مشاهده کرد. 

کارما -معادله ی اصلی برای مدلسازی انتقال درد می باشد و بسیار بسیار کند تر از مدل فنتون 6معادالت شامل 

پیاده  FDMتغییریافته را با  HHبهینه، باید بدست آید تا بتوان این ایده ی استفاده از  dt   هستند، و از آنجاییکه

اندک تنها به مدلسازی میزان تاثیر شدت محرک ورودی و متغیرهای گیتینگ وابسته کرد، در این زمان سازی 

دست یافتیم. اما همچنان به دنبال اصالح آن هستیم تا ایده ی خود را به صورت تمام و کمال ارائه داده، گامی 

 پیشنهاد دهیم. HHتبر و جامع نوین در مدلسازی انتقال درد با استفاده از تجربیات کلینیکی و مدل مع

را به صورتی در مدل پیاده سازی کنیم  tDCSدرنهایت، می توانیم گام را فراتر نهاده، و تحریک الکتریکی یا همان 

روی تسکین  tDCSکه موجب کند شدن انتقال درد یا حتی توقف آن شود. البته این کار یعنی مدلسازی تاثیر 

 تفکر می باشد.درد نیز، همچنان مورد بررسی و 

نحوه ی تاثیر آن در نورون پس ما در اینجا ابتدا با مکانیسم های تحریک جریان مستقیم، علت استفاده از آن، 

های هرمی قشر و مدل های کروی و مدل های با وضوح پایین و باال که مسیرهای جریانی را نشان می دادند، 

 آشنا شدیم.

                                                           
44 Gate Control Theory 
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 pain neuromatrixمسیر آن و میزان و نقش هربخش مغز و درنهایت سپس به سراغ مکانیسم های انتقال درد، 

 روی تسکین درد نقش دارد(. tDCSرسیدیم)که به شدت به نحوه ی تاثیر 

کارما و مدل هاچکین هاکسلی تغییریافته را ارائه کردیم -فنتوندر نهایت هم مدل های انتقال درد از جمله مدل 

که همچنان جای کار و بررسی و تفکر دارد و افق های روشنی را در بعد مدلسازی درد و مدلسازی تاثیر تحریک 

الکتریکی مغزی روی تسکین آن برای ما به ارمغان می آورد.
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