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 کیژًت یساز ٌِیبْ تنیٍ الگَر یبا استفادُ ازضبکِ عصب ابتید یواریب یٌیب صیپ

 

 2,*پرستَ رحین لَ ،1 احود جعفریاى

 ایراىِ،یٍاحد ارٍه یداًطگاُ ازاد اساله ،ِیداًطکدُ علَم پا ،یاضیگرٍُ ر اریاستاد -1

 ایراىِ،یٍاحد ارٍه یهداًطگاُ آزاد اسال ،ِیداًطکدُ علَم پا ،یکاربرد یاضیکارضٌاس ارضد ر -2

 

  خالصِ

 

اعت؛ ٚ تٟٙب  ذٜیٍ٘زد بفتیآٖ  یتبوٖٙٛ ثزا یاعت  وٝ راٜ درٔبٖ لغؼ بثتیخٟبٖ د یٞب یٕبریث ٗیتز غیاس ؽب یىی

 تیٚضؼ كیدل یٙیث ؼی. پزدیٌ یؽىُ ٔ حیٔزالجت فح كیاس عز ،یٚ ادأٝ س٘ذٌ ٕبراٖیث ٗیا یوٙٙذٜ ثزا ذٚاریراٜ أ

اس  ذیثب یٙیث ؼیخٟت پ ذ،یثٝ ػُٕ آ یزیاس آٖ خٌّٛ ی٘بؽ اركثزخٛردار اعت تب اس ػٛ یبدیس تیاس إٞ یبثتید ٕبراٖیث

 غتٓیع هی حیفز حی٘تب زیثبؽذ. ثب تٛخٝ ثٝ آ٘ىٝ تفغ ٙبٖیحذالُ خغب ٚ حذاوثز اعٕ یاعتفبدٜ وزد وٝ دارا ییٔذَ ٞب

اس  بثتید یٕبریث یٙیث ؼیٔمبِٝ خٟت پ ٗیدر ا ٞب دارد ِذا غتٓی٘ٛع ع ٗیا ییوبرا یٔحتٛا ُیدر تحّ ی٘مؼ ٟٕٔ یوبرثزد

آٔٛسػ ؽجىٝ  یاعبع ذٜیؽٛد. ا یاعتفبدٜ ٔ هیص٘ت یفزااثتىبر تٓیٚ اٍِٛر یؽجىٝ ػقج تیثز اعبط تزو یذیرٚػ خذ

 یٔتٙبظز ثب ٞز اٍِٛ یلبدر اعت وٝ خزٚخ یؾٟٙبدیاعت. عبختبر پ هیص٘ت یعبس ٙٝیثب اعتفبدٜ اس رٚػ ثٟ ؾزٚیپ یػقج

ٔغّٛة ٞز  یحبفُ ؽذٜ اعت، ٔحبعجٝ ٚ ثب خزٚخ یؾیٔٛرد آسٔب ٗیچٙذ یٚٔختّف ر ؾبتیا وٝ اس ا٘دبْ آسٔبر یزیبدٌی

 .وٙذ غٝیاٍِٛ ٔمب

 

 .هیص٘ت یعبس ٙٝیثٟ تٓیاٍِٛر ،یٔقٙٛػ یؽجىٝ ػقج بثت،ید یٕبریث ٍاژُ ّای کلیدی:

 

 

 هقدهِ.  1

 ٕبرییث ٗیا ٛعیؽ یٌغتزدٌ زغٓیؽذٜ اعت وٝ ػّؽٙبختٝ  بیحبضز د٘ ٞبی ٕبرییث ٗیتز غیاس ؽب یىی بثتید ٕبرییث

خٟت  یٞبی ٔختّف ؽٙبختٝ ٘ؾذٜ اعت ٞزچٙذ وٝ رٚػ بیثزدٖ آٖ در د٘ ٗیوٗ وزدٖ ٚ اس ث ؾٝیثٝ ٔٙظٛر ر یٞٙٛس رٚؽ

 ٗیوٝ ثٝ د٘جبَ ٔجتال ؽذٖ افزاد ثٝ ا ی. اس خّٕٝ ػٛارضزدیٌ یٚ وٙتزَ آٖ در حبَ حبضز ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔ ـیتؾخ

لغغ اػضبی ثذٖ،  ،ییٙبیآٖ ثٝ ٘بث ؾزفتٝیٚ در ٘ٛع پ یػزٚق لّج یثٝ ٌزفتٍ تٛاٖ یآٟ٘ب خٛاٞذ ؽذ ٔ زیجبٍ٘یٌز ٕبرییث

 .اؽبرٜ ٕ٘ٛد زٜیاختالالت فىزی ٚ غ

 ـیضؼف در تؾخ یثٝ عٛر وّ بیثٝ ٔٛلغ ٚ  ـیٚخٛد دارد ػذْ تؾخ بثتید ٕبرییػٕذٜ ای وٝ در راثغٝ ثب ث ٔؾىُ

ػذْ اعتفبدٜ ٔٙبعت اس اٍِٛٞبی  بیػذْ ا٘تخبة اٍِٛی ٔٙبعت تٛعظ پشؽه ٚ  ُیثٝ دِ شی٘ ضؼف ٗیاعت وٝ ا ٕبرییث ٗیا

 بریی ٕبرییث ٗیػذْ اثتال ثٝ ا بیاثتال  حیفح ـیرا در تؾخ فزدوٝ ثتٛا٘ذ ٞز  یرٚؽ عبسی بدٜیپ ٗیاعتب٘ذارد اعت. ثٙبثزا

 .آٖ ثبؽذ ییؿ در ٔزاحُ اثتذاثٝ خقٛ ٕبرییث ٗیٚ وٙتزَ ا زییؾٍیدر خٟت پ یتٛا٘ذ ٌبْ ٟٕٔ یرعب٘ذ ٔ
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وٝ اس آٖ خّٕٝ  ذٜیدر عزاعز خٟبٖ ارائٝ ٌزد بدییٔؾىُ ثٙ ٗیثٝ ٔٙظٛر حُ ا یٞبی ٞٛؽٕٙذ ٌٛ٘بٌٛ٘ رٚػ تبوٖٙٛ

ٚ  یضٌیاٍِٛ در اعتخزاج ٚ ـیٞبی فبسی تؾخ تٓیاعتفبدٜ اس رٚػ اٍِٛر شیٚ ٘ یتٛاٖ ثٝ اعتفبدٜ اس رٚؽٟبی تىبّٔ یٔ

 یجیتزو تٓیؽذٜ اعت ثب اعتفبدٜ اس اٍِٛر یٔمبِٝ عؼ ٗیااؽبرٜ ٕ٘ٛد. در  یجىٝ ٞبی ػقجاعتفبدٜ اس رٚػ ؽ ٗیٕٞچٙ

ٚ ثٟجٛد آٖ اس  بثتید ٕبرییث ـیدر خٟت تؾخ RBF ییثتٛاٖ اٍِٛ بثتیدادٜ اعتب٘ذارد د ٍبٜیثز رٚی پب هیص٘ت -یػقج

 .سٔبٖ ٚ دلت ارائٝ ٕ٘ٛد ذید

 یػّت ٔحغٛة ٔ ٗیوٝ أزٚسٜ ثٝ ػٙٛاٖ پٙدٕ یثٛد در حبِ یٟب٘خ زیػّت ٔزي ٚ ٔ ٗیٞفتٕ بثتید 2007عبَ  در     

ٚ ٕٞىبرا٘ؼ در عبَ  Thirugnanam, Mythili .ثٛدٜ اعت زیٔزي ٚ ٔ ٖٛیّیٔغَٛ چٟبر ٔ 2010در عبَ  بثتیؽٛد. د

ٚ  Hamid R. Marateb .[1]ثٟجٛد دادٜ ا٘ذ یفبس یػقج یرا ثب اعتفبدٜ اس ؽجىٝ ٞب بثتید یٕبریث یٙیث ؼیپ 2012

 2٘ٛع  بثتیٔجتال ثٝ د ٕبراٖیدر ث یٙٛریىزٚآِجٛٔیٔ ـیتؾخ یثزا یجیٞٛؽٕٙذ تزو غتٓیع هی 2014ٕٞىبرا٘ؼ در عبَ 

 یٔجتٙ یرٚؽ 2014ٚ ٕٞىبرا٘ؼ در عبَ  یتزوغتب٘ یاوجز خٛاد .[2]ادرار ارائٝ دادٜ ا٘ذ ٗیآِجٛٔ یزیثٝ ا٘ذاسٜ ٌ بسیثذٖٚ ٘

 هی 2012ٚ ٕٞىبرا٘ؼ در عبَ  Kumar . [3]لٙذ خٖٛ ارائٝ دادٜ ا٘ذ ٓی٘ٛع دٚ خٟت تٙظ بثتیاتٛٔبت د یزیبدٌیثز 

 . [4]ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ یعزاح هیاسدحبْ ص٘ت تٓیاٍِٛر هیدادٜ ٞب ثب اعتفبدٜ اس  یخٟت عجمٝ ثٙذ یخجزٜ فبس غتٓیع

 یٞغتٙذ ثزا یٙی٘ٛ یٔحبعجبت یٞب ٚ رٚػ ٞب غتٓیع یػقج یٞب تز ؽجىٝ ثٝ سثبٖ عبدٜ بی یٔقٙٛػ یػقج یٞب ؽجىٝ

 یٞب اس عبٔب٘ٝ یخزٚخ یٞب پبعخ یٙیث ؼیدا٘ؼ، ٚ در ا٘تٟب اػٕبَ دا٘ؼ ثٝ دعت آٔذٜ در خٟت ث ؼیٕ٘ب ،یٙیٔبؽ یزیبدٌی

ٞب،  پزداسػ دادٜ یثزا ،یغتیس یػقج غتٓیوبروزد ع ٜٛیاس ؽ ٌزفتْٝ ( اِٟبیٞب )تب حذٚد ٌٛ٘ٝ ؽجىٝ ٗیا یافّ ذٜی. اذٜیچیپ

 .ا٘ؼ لزار داردد دبدیٚ ا یزیبدٌیٚ اعالػبت ثٝ ٔٙظٛر 

ٔمبِٝ اس ؽجىٝ  ٗیؽٛد در ا یفزف ٔ بثتیاس د ی٘بؽ یٞب یخٟت ٔزالجت ٚ ٘بتٛا٘ یبدیس یٞب ٙٝیعبال٘ٝ ٞش زاٖیا در      

 ٙٝیاعتفبدٜ ؽذٜ اعت تب در ٞش یٕبریث ٗیاس ا یاس ػٛارك ٘بؽ یزی٘ٛع دٚ خٟت خٌّٛ یٕبریث یٙیث ؼیخٟت پ یػقج یٞب

  . [5]ؽٛد ییفزفٝ خٛ ثتبید یٕبریاس ث ی٘بؽ یاضبف یٞب

 

 هَاد ٍ رٍش ّا. 2

 ابتید یواریب .2.1

 ؼیلٙدذ خدٖٛ افدشا    شاٖیٔ رٚٗ یاس ا بثذی یثذٖ در اعتفبدٜ ٚ عٛخت ٚ عبس وبُٔ ٌّٛوش وبٞؼ ٔ ییعزػت ٚ تٛا٘ب بثت،یدر د

ٝ  بفتٝی ٕ یپزٌّیآٖ ٞب وٝ ثد ؽدذ ػدٛارك   لٙدذ در دراس ٔدذت در ثدذٖ ٚخدٛد داؽدتٝ ثب      ؼیافدشا  ٗید ا ی. ٚلتد ٙدذ یٌٛ یٔد  یغد

 ٝ،ید ٔختّف ثذٖ ٕٞچٖٛ وّ یاػضب تٛا٘ٙذ یوٝ ٔ ؽٛ٘ذ یٔ دبدیا ذٖدر ث شیر بریثغ یٞب ري تیتخز بی بثتید ىزٚٚاعىٛالریٔ

دارد؛ ِدذا   یٕیارتجدبط ٔغدتم   یػزٚلد  یلّجد  یٞدب  یٕدبر یث غهیر ؼیثب افشا بثتید ٗیوٙٙذ. ٕٞچٙ زیچؾٓ ٚ اػقبة را درٌ

ٚ  ـی. تؾدخ ؽذػٛارك ٔؤثز ثب ٗیاس ا یزیؾٍیدر پ تٛا٘ذ یثبال ٔ غهیافزاد ثب ردر  یٕبریث ٗیسٚدرط ا ـیٚ تؾخ یغزثبٍِز

 اعت. غزیلٙذ خٖٛ ٔ ؼیثب ا٘دبْ آسٔب بثتید یغزثبٍِز ٗیٕٞچٙ

 کیًَع  ابتید

)اتٛسٚٔدبَ ٔلّدٛة ٚ ٚاثغدتٝ ثدٝ      یٞب اس خٟؼ یاختالَ ٘بٍٕٖٞٛ ٘بؽ هی( Type 1A) ،یٕٙیاس ٚاوٙؼ ا ی٘بؽ بثتید     

اعت،  بثتدی ا٘ٛاع اس درفذ 10–5 ز٘ذٜی٘ٛع درثزٌ ٗیاعت. ا یص٘ /وٓیتٛارث چٙذص٘ ٗیؽٙبختٝ ؽذٜ ٚ ٕٞچٙٔلّٛة(  ىظیا

 یعدِّٟٛب  یعِّٛ تیتخز بثتی٘ٛع اس د ٗیثٛد. در ا حی٘ٛع را ٗیا یثزا ی٘٘ٛخٛا بثتید بیٚ  ٗیٚاثغتٝ ثٝ ا٘غِٛ بثتیلجالً ٚاصٜ د

اعت. در  یعِّٛ یٕٙیاس ٚاوٙؼ ا ی٘بؽ یعِّٛ تی، تخزβ یٞب رفتٗ عَّٛ اس دعت ی. ػّت افّافتذ یثتب در پب٘ىزاط اتفبق ٔ
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ِٛ  ٝید ػّ یثدبد  یوٝ ؽبُٔ آ٘تد  ؽٛ٘ذ یدر خٖٛ رٞب ٔ ییٔبروزٞب تیتخز ٗیا یپ (، GAD65ٌدبد )  یٟدب یثبد یاتدٛآ٘ت  ٗ،یا٘غد

 یؽٛد. ارتجدبع  ذٜید بٖٔجتالی اس ٪90–85ٔبروزٞب ٕٔىٗ اعت در  ٗیاعت. ا IA-2  ٚIA-2β فغفبتبسٗ یزٚسیت یثبد یاتٛآ٘ت

 یٞدب  یٕدبر یودٝ ث  یدر افدزاد  بثدت ی٘دٛع اس د  ٗیا ٛعیٞٓ ٔؾبٞذٜ ؽذٜ اعت. ؽ بثتی٘ٛع اس د ٗیخبؿ ٚ ا یٞب یا اَ اذ بٖیٔ

ثتدب   یعدِّٟٛب  تید تخز یاعت. در پ ؾتزیدار٘ذ ث غٖٛیآد یٕبریٚ ث ٕٛتٛ،یٞبؽ تیذیزٚئیت ٛس،یٌز یٕبریٕٞچٖٛ ث ٕٗیخٛدا

وٙذ. ٔؼٕٛالً ثؼدذ   ٓیلٙذ خٖٛ را تٙظ تٛا٘ذ یٔٛخٛد ٕ٘ ٗیا٘غِٛ وٝ ییتب خب بثذی یوبٞؼ ٔ ٗیتزؽح ا٘غِٛ ٞب تیتٛعظ ِٙفٛع

دادٜ  ـیٕٔىٗ اعت تؾخ بثتیٚ د افتذ یاتفبق ٔ یغٕیپزٌالیثتب اعت وٝ ٞب یٞب درفذ اس عَّٛ 90تب  80اس اس دعت رفتٗ 

ٌ   تدب ا  ؽٛد یٔ یخبرخ ٗیا٘غِٛ بسٔٙذی٘ ٕبریٔزحّٝ اعت وٝ ث ٗیؽٛد. در ا ٕ یپزٌالیؽدٛد ٚ ٞب  یزیس ثدزٚس وتدٛس خّدٛ ٚ  یغد

 وٙتزَ ؽٛد. ٗیٚ پزٚتئ یچزث غٓیٔتبثِٛ ٗیٕٞچٙ

 ًَع دٍ ابتید

ِٛ     ؽٛد، یرا ؽبُٔ ٔ یبثتید ٕبراٖثی اس ٪95–90٘ٛع دٚ وٝ  بثتید در       دچدبر ٔمبٚٔدت    ٗیثذٖ ٘غدجت ثدٝ ػّٕىدزد ا٘غد

ودٝ ثدذٖ فدزد ٔجدتال      یٔؼٙد  ٗی)ٚ ٘ٝ ٔغّك( دار٘ذ. ثٝ ا ی٘غج ٗی٘مـ ا٘غِٛ یٕبریث یحذالُ در اثتذا ٕبراٖیث ٗی. اؽٛد یٔ

ٌ   ؾدتز یث شید خٖٛ اس ٔمذار ٔؼَٕٛ آٖ ٘ در ٗیٕٔىٗ اعت غّظت ا٘غِٛ یٚ حت وٙذ یٔ ذیتِٛ ٗیا٘غِٛ  یٞدب  ز٘دذٜ یثبؽدذ أدب 

خٛد را ا٘دبْ  یؼیٚارد عِّٟٛب ؽذٜ ٚ اػٕبَ عج ٗیا٘غِٛ ٌذار٘ذ یٕ٘ متیٔمبْٚ ؽذٜ ٚ در حم ٗیفزد ٘غجت ثٝ ا٘غِٛ یا بختٝی

ٚخٛد دارد،  تیٚضؼ ٗیا یزاث ی٘ذار٘ذ. ػُّ ٔتؼذد یخبرخ ٗیثٝ درٔبٖ دائٓ ثب ا٘غِٛ بسیس٘ذٜ ٔب٘ذٖ ٘ یثزا ٕبراٖیث ٗیدٞذ. ا

 یٕبریث ٗیدر ثزٚس ا ی٘مؾ ٖٛیٕیاتٛا تیٔؾخـ اعت وٝ تخز یؽٙبختٝ ٘ؾذٜ اعت ِٚ تیٚضؼ ٗیثزٚس ا یخشئ یٞب شْیٔىب٘

 ٘ذارد.

. درفدذ  وٙدذ  یٔد  ددبد یا ٗیاس ٔمبٚٔت ثٝ ا٘غِٛ یخٛد درخبت یٚ چبل ؽٛد یٔ ذٜید ؾتزیْٚ در افزاد چبق ث٘ٛع د بثتید      

ثّىدٝ در   ؽٛد یٔ دبدیخٛد ا ثٝ ٘ذرت خٛدثٝ ذٚسیوتٛاع بثتی٘ٛع اس د ٗیاس ٔزداٖ اعت. در ا ؼیدر س٘بٖ ث یٕبریث ٗیا ٛعیؽ

َ   بثتی٘ٛع اس د ٗی. ادؽٛ یٔ دبدیاػفٛ٘ت  بی یٕبریث هیاعتزط ٕٞچٖٛ ثزٚس  هی یپ دادٜ ٘ؾدذٜ   ـیٞدب تؾدخ   ٔؼٕدٛالً عدب

ودٝ ػالئدٓ    غدت ی٘ یدر حدذ  ُید ٚ در اٚا ؽدٛد  یٔد  دبدیا حیلٙذ خٖٛ( ثٝ تذر ؼی)افشا یغٕیپزٌالیچزا وٝ ٞب ٔب٘ذ یٔ یثبل

ٝ ثدٝ ٘دذرت ثد    یوٕتز ؽٛد ِٚد  ییٕٔىٗ اعت ثب وبٞؼ ٚسٖ ٚ درٔبٖ دارٚ ٗیرا ٘ؾبٖ دٞذ ٔمبٚٔت ثٝ ا٘غِٛ بثتید هیوالع

 ؾتزیدر ث یؽذٜ ِٚ ذٜید ٗییپب ٗی٘ٛع در وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ عٙ ٗیا ٛعیؽ ؼیافشا زاًیاخ ٙىٝی. ثب اٌزدد یثبس ٔ یؼیحذ عج

 یدر س٘بٖ ثدب عدبثمٝ لجّد    ؾتزیؽذٜ ٚ ث ؾتزیث یثذ٘ تیوٕجٛد فؼبِ بیٚ ٘جٛد  یعٗ، چبل ؼی٘ٛع ثب افشا ٗیثزٚس ا غهیٔٛارد ر

٘غجت ثٝ ٘ٛع  یتزیلٛ یىیص٘ت ٙٝی. ٘ٛع دٚ سٔؽٛد یٔ ذٜیخٖٛ د یاختالَ چزث بیؾبر خٖٛ ثبال ف یدارا زادٚ اف یثبردار بثتید

 یٕدبر یاس ث یزیتفغد  1٘ؾذٜ اعدت. ؽدىُ    فیتؼز یاعت ٚ ٞٙٛس ثٝ خٛث ذٜیچی٘ٛع دٚ پ بثتید هیحبَ ص٘ت ٗیدارد، ثب ا هی

خدٖٛ تٛعدظ ِٛسإِؼدذٜ ٌّدٛوش در      بٖید ر خزد یوبف ٗیِٛعزف ثب لبدر ٘جٛدٖ تزؽح ا٘غ هیثبؽذ وٝ اس  ی٘ٛع دْٚ ٔ بثتید

وٙدذ   یدر ثدذٖ ٔمبٚٔدت ٔد    ٗیوٝ ٘غجت ثٝ تزؽح ا٘غِٛ ٍزیٚ ػٛأُ د یچبل ٍزید یٚ اس عزف بثذی یٔ ؼیخٖٛ افشا بٖیخز

 .ؽٛد یدر  ػضّٝ  ٔ ٗیا٘غِٛ یٔٛخت ػذْ ٍٟ٘ذار
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 ٘ٛع دْٚ بثتیٕ٘ٛدار د -1ؽىُ 

 یضبکِ عصب .2.2

ارائٝ ؽدذٜ   یاعتفبدٜ اس ٞٛػ ثؾز یثزا ییٞب ٚتبوٖٙٛ راٜ حُ وٙٙذ یدٟٞب عبَ اعت وٝ خّت تٛخٝ ٔ یػقج یٞب ىٝؽج     

 تٛا٘دذ  یاعت. ٞز ٘ٛرٖٚ ٔد  ؽذٜ ُیثٝ ٞٓ ٔتقُ تؾى یىیشیف یٞب اس ٘ٛرٖٚ یا ٔدٕٛػٝ بیاس ٔدٕٛػٝ  یؽجىٝ ػقج هیاعت. 

 . [6]ثبؽذ.  بدیس بریثغ تٛا٘ذ یٞب ٔ آٖ ٗیٞب ٚ اتقبالت ث ُ ٘ٛرٖٚٞب ٚفُ ثبؽذ ٚ تؼذاد و اس ٘ٛرٖٚ یبدیس بریثٝ تؼذاد ثغ

ثیٕبری ٟٕٔتزیٗ ٔزحّٝ وبر درٔبٖ ٔی ثبؽذ. ثٝ ػّت ایٗ وٝ در ثغیبری اس ٔدٛارد پدزداسػ دادٜ ٞدبی ٚعدیغ      تؾخیـ     

ٔزثٛط ثٝ یه ثیٕبری خبؿ ثٝ عٛر دعتی ثزای پشؽىبٖ أىبٖ ٘ذارد ٚ یب ثغیبر پیچیذٜ ٚ عٛال٘ی اعت ثٝ وبر ثزدٖ ؽدجىٝ  

تٛا٘غتٝ ثغیبری اس ایٗ ٔؾىالت را حُ وٙذ. ٘ح٠ٛ اعدتخزاج   ذ،تٕبد٘ٞبی ػقجی وٝ ثغیبر عزیغ ٚ تب حذ لبثُ لجِٛی لبثُ اػ

اعالػبت در ٞز ثیٕبری ثغیبر ثب إٞیت اعت ٚ ٞز چٝ اس تؼذاد ثیٕبراٖ ثیؾتزی اعتفبدٜ ؽٛد، ػّٕىزد ؽدجىٝ ثٟتدز خٛاٞدذ    

اؽدبرٜ   ختّدف ٔ یٔقدٙٛػ  یٚ ؽجىٝ ػقج یغتیس یثٝ دٚ ٔفْٟٛ ٔختّف ؽجىٝ ػقج یدر حبِت وّ یثٛد. ػجبرت ؽجىٝ ػقج

 اعتفبدٜ ؽذٜ اعت. بثتید یٕبریث یٙیث ؼیخٟت پ یٔقٙٛػ یػقج یٔمبِٝ اس ؽجىٝ ٞب ٗیدارد. ِذا در ا

 کیژًت تنیالگَر  .2.2.1

ٟ٘بد،وٝ ثغٛر ٌغتزدٜ ای در ٔغبئُ  بدیثز تقبدف ٚ احتٕبَ ثٙ یرٚػ خغتدٌٛز ٔجتٙ هیرا، ثٝ ػٙٛاٖ  هیص٘ت تٓیاٍِٛر     

 ؽٛد: یٔ ٓیتمغ زرٚ٘ذیرٚ٘ذ ثٝ عٝ س ٗیا یٜ اعت. ثغٛروّعبسی ٔٛردتٛخٝ ٚالغ ؽذ ٙٝیثٟ

 ُیثب تجذ هیص٘ت تٓیحبَ اٍِٛر ٗیثبؽذ. در ا یٔغّٛة در دأٙٝ ای وٝ ٔٛرد٘ظز ٔ زٞبیی٘غُ اَٚ اسٔتل ٗییتؼ اٍل: گام     

ثبؽذ ٚ ثٝ  یفٛق ٔ زیتبثغ ٔدبسی وٝ ؽبخـ ػّٕىزد ٔمبد هیفٛق در  زیپبرأتزٞبی ٔغئّٝ ثٝ فٛرت صٟ٘ب ٚ لزار دادٖ ٔمبد

٘غدُ تؼدذاد    ذید ؽبخـ پزداسػ را، ثذعت خٛاٞذ آٚرد. در ٞز دٚرٜ اس تِٛ ثغ،دارد اس ٔمذارتب یثب ٞذف ثغتٍ یٕی٘حٛ ٔغتم

 خٛاٞذ ؽذ. ذیؽٛد، ٔؾخقٝ تِٛ یٔ ذٜی٘غُ ٘بٔ تیوٝ خٕؼ یٔؾخق

: زدید ٌ یٝ ػٕدُ ٟٔدٓ ا٘ددبْ ٔد    عد  ٙدذ یفزا ٗید ثغٛی ٘غُ ثؼذی حزوت خٛاٞذ وزد،وٝ در ا هیص٘ت تٓیاٍِٛر دٍم: گام     

 ا٘تخبة، ِمبح ٚ خٟؼ.
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ثدٝ آعدتب٘ٝ    ذٖیرٚ٘دذ تدب رعد    ٗیٚ ا زوزدٜیحبفُ در تبثغ ٔدبسی تأث زیؽذٜ ٚ ٔدذدا ٔمبد ذیتِٛ ذی٘غُ خذ سَم: گام      

ودٝ   یبتعدبػ  بید ٘غُ  یثزای تؼذاد خبف یتٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ ؽبخق یٔ بریٔؼ ٗی. ابثذی یتٛلف ادأٝ ٔ بریٔٛرد٘ظز ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼ

 ؽٛد در ٘ظز ٌزفتٝ ؽٛد. یثز٘بٔٝ اخزا ٔ

 ٔؾبٞذٜ وزد. 2تٛاٖ در ؽىُ  یرا ٔ هیص٘ت تٓیاٍِٛر یوّ فّٛچبرت     

 

 هیص٘ت تٓیفّٛچبرت اٍِٛر -2ؽىُ 

 

 کیژًت تنیبا الگَر یآهَزش ضبکِ عصب .2.2.2

ٔغدئّٝ در   ٓیعبسی اثدذاع ؽدذٜ ا٘دذ. اٌدز ثتدٛا٘      ٙٝیثزای اٞذاف ثٟ هیص٘ت تٓیٔب٘ٙذ اٍِٛر یٞبی تىبّٔ تٓیافُ اٍِٛر در     

 زییبدٌید تٛاٖ در ٔغدبئُ آٔدٛسػ ٚ    یٔ تٕٟبیاٍِٛر ٗیدر ٚالغ اس ا ٓیوٙ ُیعبسی تجذ ٙٝیٔغئّٝ ثٟ هیدعت را ثٝ فٛرت 

تٛاٖ ثب ودذ   یٔ ؽجىٝ، پظ بعٟبییٚسٟ٘ب ٚ ثب ٗییتؼ یؼٙیثبثت  بختبرثب ع یؽجىٝ ػقج هیٞٓ اعتفبدٜ وزد. آٔٛسػ  ٗیٔبؽ

ای )تدبثغ ٞدذف(    ٙٝی. تبثغ ٞشذیتبثغ ٞذف ٔٙبعت ثٝ ٔمقٛد آٔٛسػ ؽجىٝ رع هی فیپبرأتزٞب درٖٚ صٟ٘ب ٚ تؼز ٗیوزدٖ ا

ٛ  ٗیبٍ٘یٔ شیؽٛد ٘ یاعتفبدٜ ٔ یوٝ ثزای آٔٛسػ ؽجىٝ ػقج  یدر ٘ظدز ٔد   یسؽد ٔدٕٛع ٔزثؼبت خغب ثٝ اسای دادٜ ٞدبی آٔ

 .ز٘ذیٌ

 ثبؽذ: یٔ زیٞب ثقٛرت س ٝیاس ال هیٚخٛد دارد وٝ ؽزح ٞز  ی٘ٛرٚ٘ ٝیعٝ ٘ٛع ال یجػق یٞب در ؽجىٝ یحبِت وّ در

 اعت. ؽذٜ ٝیوٝ ثٝ ؽجىٝ تلذ یاعالػبت خبٔ بفتی: دریٚرٚد ٝیال•

 یٞدب  . ٚسٖؽدٛد  یٔد  ٗیدی پٟٙبٖ تؼ یٞبٝ یآٟ٘ب ٚ ال ٗیٚ ٚسٖ ارتجبط ث ٞب یٚرٚد ّٝیثٝ ٚع ٞبٝ یال ٗیپٟٙبٖ: ػّٕىزد ا یٞبٝ یال•

 فؼبَ ؽٛد. ذیٚاحذ پٟٙبٖ ثب هیوٝ چٝ ٚلت  وٙذ یٔ ٗییٚ پٟٙبٖ تؼ یٚرٚد یذٞبٚاح ٗیث

 .ثبؽذ یٔ یٚاحذ پٟٙبٖ ٚ خزٚخ ٗیٚاحذ پٟٙبٖ ٚ ٚسٖ ارتجبط ث تیثغتٝ ثٝ فؼبِ ی: ػّٕىزد ٚاحذ خزٚخیخزٚخ ٝیال•
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 ؽذٜ اعت. ٘ؾبٖ دادٜ 2ثبؽذ وٝ در ؽىُ  یٔ 5-10-1عبختبر  یٔمبِٝ دارا ٗیؽذٜ  در ا دبدیا یػقج ؽجىٝ

 

 یٔقٙٛػ یعبختبر ؽجىٝ ػقج -3ؽىُ 

 یریگ جِیبحث ٍ ًت. 3

 دادُ ّا یآهادُ ساز  .3.1

در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ ٚ خبٔؼٝ  بثتید یٕبریٚ ػذْ ث یٕبریٚخٛد ث ـیفبوتٛر خٟت تؾخ 5ثب پزعؼ اس پشؽىبٖ خجزٜ 

٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ  1اس فبوتٛرٞب در خذَٚ  هیٞز  زیثبؽذ ٚ تفغ یٔ ٝیؽٟزعتبٖ ارٚٔ یبثتید ٕبراٖیدادٜ ٞب ا٘دٕٗ ث یآٔبر

٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت  3ؽذٜ اعت. ٕٞبٖ عٛر وٝ در ؽىُ  زفتٝدر ٘ظز ٌ هیص٘ت تٓیاٍِٛر یثزا یاعت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٚرٚد

 ٘ٝ. بیثبؽذ  یٔ بثتیدٞذ ؽخـ ٔجتال ثٝ د یثبؽذ وٝ ٘ؾبٖ ٔ یٔ یخزٚخ هی یدارا یعبختبر ؽجىٝ ػقج

 

 بثتید یٕبریث ـیتؾخ یثزا یؽجىٝ ػقج یزٞبیٔزثٛط ثٝ ٔتل یؽبخـ ٞب -1َ خذٚ

 

 
 قٌد خَى دٍ ساعتِ

 
 

 

 

 ٍضعیت ضاخص تَدُ بدًی

22وٕتز اس   الغز 

25ٚ 22ٔبثیٗ   ٘زٔبَ 

30ٚ  25ٔبثیٗ   اضبفٝ ٚسٖ 

35ٚ  30ٔبثیٗ   چبلی 

35ثیؾتز اس   پزخغز 

 
 

 

گلیسرید سطح تری 

 خَى

 ٍضعیت

ٔیّی ٌزْ 150سیز   ػبِی 
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199تب  150ثیٗ   در ٔحذٚدٜ  

 خغز

499تب  200ثیٗ   خغز٘بن 

ٔیّی ٌزْ 500ثبالی   خیّی خغز٘بن 

 
 

 
 

 ٍضعیت کلسترٍل

ٔیّی ٌزْ 200پبییٗ   ػبِی 

239تب  200ثیٗ  در ٔحذٚدٜ  

 خغز

ٔیّی ٌزْ 240ثبالی   ثبال )خغز٘بن( 

 
 

 
 
 
 

بیي ّوَگلَ A1c ٍضعیت 

5.7وٕتز اس  غیز دیبثت 

6.4ٚ  5.7ٔبثیٗ   پیؼ دیبثت 

6.4ثیؾتز اس   دیبثت 

 
 

 
 

 

 ٍضعیت قٌد خَى ًاضتا

 غیز دیبثت  100وٕتز اس 

 پیؼ دیبثت  125,  100ٔبثیٗ 

 دیبثت  126ثیؾتز اس 

 

 یضبکِ عصب لِیبِ ٍس یٌیب صیحاصل از پ جیًتا.2.3

، ثب ٚارد وزدٖ دادٜ ٞبی ٔٛرد 4ارائٝ ؽذٜ در ؽىُ  یجیعبسی وبُٔ ٔذَ تزو بدٜیٚ پ یغیٝ ٘ٛاس خبتٕٝ ی ثز٘بٔ پظ

 یٔ 50 ٕبریرٚػ ثٝ عٛر ٔتٛعظ ثزای ٞز ث ٗیتىزارٞب در ا تؼذاد .ؽٛد یپزداختٝ ٔ بثتید یٕبریث یٙیث ؼیثٝ پ ،یثزرع

 دادٜ ؽذٜ اعت. ؼیٕب٘ 4در ؽىُ  یبثتید ٕبراٖیثٟجٛد خغبی ٔذَ ثزای ث شاٖیثبؽذ وٝ ٕ٘ٛدار ٔ

 
 ًوَدار رًٍد کاّص خطا -4ضکل 
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 یدٞدذ. ٔحدٛر افمد    یآٔٛسػ اعتفبدٜ ؽدذٜ ٘ؾدبٖ ٔد    یدادٜ ٞب یرا ثزا یٚ ٚالؼ یحبفُ اس ؽجىٝ ػقج یخزٚخ 5ؽىُ     

ثبؽذ. ٕ٘ٛدار لزٔدش   یً ٔٚ لزٔش ر٘ یدٞذ وٝ ؽبُٔ دٚ ٕ٘ٛدار آث یحبفُ را ٘ؾبٖ ٔ یخزٚخ یتؼذاد تىزارٞب ٚ ٔحٛر ػٕٛد

 تٓیتٛعدظ اٍِدٛر   ذٜید آٔدٛسػ د  یاس ؽدجىٝ ػقدج   حبفُ یرً٘ خزٚخ یدٞذ ٚ ٕ٘ٛدار آث یرا ٘ؾبٖ ٔ یٚالؼ یرً٘ خزٚخ

 لزار دادٜ اعت. ؼیرا ٔٛرد ٕ٘ب هیص٘ت

 

 خرٍجی ٍاقعی ٍ ضبکِ عصبی برای دادُ ّای تست -5ضکل 

 

 یدٞذ. ٔحٛر افم یاعتفبدٜ ؽذٜ ٘ؾبٖ ٔ ؼیآسٔب یدادٜ ٞب یرا ثزا یٚ ٚالؼ یٝ ػقجحبفُ اس ؽجى یخزٚخ 6ؽىُ     

ثبؽذ. ٕ٘ٛدار لزٔش  یٚ لزٔش رً٘ ٔ یدٞذ وٝ ؽبُٔ دٚ ٕ٘ٛدار آث یحبفُ را ٘ؾبٖ ٔ یخزٚخ یتؼذاد تىزارٞب ٚ ٔحٛر ػٕٛد

 تٓیتٛعظ اٍِٛر ذٜیسػ دآٔٛ یحبفُ اس ؽجىٝ ػقج یرً٘ خزٚخ یدٞذ ٚ ٕ٘ٛدار آث یرا ٘ؾبٖ ٔ یٚالؼ یرً٘ خزٚخ

 لزار دادٜ اعت. ؼیرا ٔٛرد ٕ٘ب هیص٘ت

 
 یصدر هرحلِ آزها یٍ ضبکِ عصب یٍاقع یخرٍج یسِهقا -6ضکل 

 

 یخزٚخ یوٙذ. ٔحٛر افم یٔ غٝیآٔٛسػ ٔمب یدادٜ ٞب یرا ثزا یٚ ٚالؼ یحبفُ اس ؽجىٝ ػقج یخزٚخ 7در ؽىُ      

 تٓیؽذٜ تٛعظ اٍِٛر ذٜیآٔٛسػ د یحبفُ اس ؽجىٝ ػقج یخزٚخ یٛددٞذ ٚ ٔحٛر ػٕ ی٘ؾبٖ ٔ 1تب  -1 ٗیرا ث یٚالؼ
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ؽٛد دادٜ ٞب  یثبؽذ ٚ ٕٞب٘غٛر وٝ ٔؾبٞذٜ ٔ یرً٘ ٔ یرٚ٘ذ خغٛط آث دبدیا یخظ ثزا ٗیدٞذ. ثٟتز یرا ٘ؾبٖ ٔ هیص٘ت

 خظ لزار ٌزفتٝ ا٘ذ. هی٘شد

 
 در هرحلِ آهَزش یضبکِ عصب یبرا َىیًوَدار رگرس -7ضکل 

 یؽٛد. ٔحدٛر افمد   یٔ غٝیٔمب ؼیآسٔب یدادٜ ٞب یثزا یٚ ٚالؼ یحبفُ اس ؽجىٝ ػقج یخزٚخ شی٘ 8ىُ در ؽ ٗیٕٞچٙ     

ؽدذٜ تٛعدظ    ذٜید آٔدٛسػ د  یحبفُ اس ؽجىٝ ػقدج  یخزٚخ یدٞذ ٚ ٔحٛر ػٕٛد ی٘ؾبٖ ٔ 1تب  -1 ٗیرا ث یٚالؼ یخزٚخ

ؽدٛد   یثبؽذ ٚ ٕٞب٘غٛر وٝ ٔؾبٞذٜ ٔ یرً٘ ٔ یآثرٚ٘ذ خغٛط  دبدیا یخظ ثزا ٗیدٞذ. ثٟتز یرا ٘ؾبٖ ٔ هیص٘ت تٓیاٍِٛر

 خظ لزار ٌزفتٝ ا٘ذ. هیدادٜ ٞب ٘شد

 

 صیدر هرحلِ آزها یضبکِ عصب یبرا َىیًوَدار رگرس -8ضکل 

 ًتیجِ. 4 

اعدت ٚ   ذٜید ٍ٘زد بفدت یآٖ  یثدزا  یؽٛد. تبوٖٙٛ راٜ درٔدبٖ لغؼد   یٌفتٝ ٔ بثتیثٝ لٙذ خٖٛ ثبال د یدر افغالح پشؽى     

 یوٙٙذٜ ثدزا  ذٚاریٞب ٘فز ثٝ آٖ ٔجتال ٞغتٙذ. تٟٙب راٜ أ ٖٛیّیؽذٜ ٚ ٔ بیٌغتزدٜ در عزاعز د٘ یٕبریث هیثٝ  ُیأزٚسٜ تجذ
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ٔ   ٓیٔمبِٝ ثز آٖ ؽذ ٗی. ِذا  در ازدیٌ یؽىُ ٔ حیٔزالجت فح كیعز اس ،یس٘ذٌ هیٚ ادأٝ  ٕبراٖیث ٗیا ٞدز چٙدذ    یتدب ٌدب

 ثٝ ػُٕ آٚرد. یزیداد ٚ اس ػٛارك آٖ خٌّٛ ـیٔٛلغ تؾخرا ثٝ  یٕبریث ٗیتب ثتٛاٖ ا ٓیثزدار ٕبراٖیث ٗیا یوٛچه ثزا

عدبختبر   ٗید ثىدبر ثدزدٜ ؽدذٜ اعدت. ا     بثتید یٕبریث ـیخٟت تؾخ یػقج یاس ؽجىٝ ٞب یجیعبختبر تزو هیٔمبِٝ  ٗیا در

دٞدذ تدب    یٔد  یٕدبر یػدذْ ٚخدٛد ث   بیاس ٚخٛد ٚ  یمیدل یٙیث ؼیپ ،یخٟت آٔٛسػ ؽجىٝ ػقج هیص٘ت تٓیاعتفبدٜ اس اٍِٛر

 ا٘دبْ دٞٙذ. یٕبریث ٗیوٙتزَ ا ٟتدر ٕٞبٖ ٔزاحُ اَٚ آٌبٜ ؽٛ٘ذ ٚ الذأبت السْ را خ اٖٕبریث

 یلّج یٕبریث ،یچؾٕ یٕبریاس خّٕٝ ث یاحتٕبِ یٞب تیاس ػٛارك ٚ آع زایثزخٛردار اعت س ییثبال تیاس إٞ یٙیث ؼیپ ٗیا

ٚ  یقد یالدذأبت تؾخ  ٗید ثدٝ ا  یوٝ ثٝ عدٛر ٚالؼد   را یٕبرا٘یتٛاٖ ث یٔ ٍزیؽٛد. اس عزف د یٔ یزیخٌّٛ بثتیاس د یٚ... ٘بؽ

 یثدز تؼدذاد دادٜ ٞدب    ٝیتٛاٖ ثب تى یٔ ٙذٜیدر آ ی. حتذیدلت ٔؾخـ ٕ٘ب ٗیؾتزیسٔبٖ ٚ ث ٗیتز غیدار٘ذ در عز بسی٘ یدرٔب٘

 یعدبس  بدٜید پ یخدبٔغ تدز   یؽجىٝ ػقج هی یدر عزاعز وؾٛر ثٝ فٛرت چٙذ ٔزوش بثتیاس ٔزاوش ا٘دٕٗ د یآٔٛسؽ ؾتزیث

 .ذیٔزاخؼٝ وٙٙذٜ وٕه ٕ٘ب ٕبریث زیٚ غ ٕبریثتٛا٘ذ ثٝ افزاد ث ٕ٘ٛد تب
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