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نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است که طی آن فرد 

یاد می گیرد چگونه بر عملکرد مغزی خود کنترل 

.داشته باشد

امواج مغزی EEGاین کار با استفاده از ثبت 

.صورت می گیردreal timeبه صورت 
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امواج مغزی ایمپالس های الکتریکی تولید شده 

.در مغز ما هستند

این امواج مغزی توسط توده های نورونی که با 

.هم در ارتباط هستند،ایجاد می شوند

وقتی گروهی از نورون ها پالس های الکتریکی 

ایجاد می کنند،این پالس ها به صورت امواج 

.الکتریکی قابل ثبت هستند

.بعضی از این امواج آرام و بعضی سریعند

معیار اندازه گیری و طبقه بندی آن ها فرکانس 

را شامل می (محدوده فرکانسی)موج۵که است

.شود

تغییر در فعالیت امواج مغزی را می توان 

.ثبت کردEEGبوسیله 
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:دسته بندی امواج مغزی

هوشیاری و حداکثر ،هنگام درک و ۱۰۰-۳۲:گاما

تمرکز

سریع ترین و کم دامنه ترین امواج مغزی 

.هستند

مثال .و فعالیت ذهنی،هنگام تمرکز ۳۲-۱۳:بتا

هنگام یک مکالمه یا حل یک مساله

.امواج بتا دامنه کمی دارند و سریع هستند

و استراحت و آرامشrelaxation،هنگام ۱۳-۸:آلفا

نسبت به بتا آرام ترند و دامنه بیشتری 

.دارند

پردازی و خواب دیدن،هنگام رویا ۸Hz-۴:تتا

نسبت به امواج قبلی آرام ترند و دامنه 

.بیشتری دارند

،آرام ترین امواج مغزی ۳Hz-۱فرکانس :دلتا

.هستند و بیشترین دامنه را دارند
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آیا امواج مغزی قابل اصالحند؟

ما از وضعیت امواج مغزی خود اطالعی 

نداریم،اما اگر بتوانیم در یک کامپیوتر 

وضعیت آنها را مشاهده کنیم،می توانیم آن ها 

.را تغییر دهیم

در ابتدا این تغییر موقتی است،اما با تمرین 

و آموزش این تغییرات زمان طوالنی تری باقی می 

.مانند

نوروفیدبک یک روش مناسب برای آموزش و 

.توانبخشی فرد در این زمینه است
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اجرای نوروفیدبک

EEG ثبت می شود،پردازش می شود،به یک سیگنال

بینایی یا شنوایی برای بیمار تبدیل می 

شود،سپس اگر این سیگنال مطلوب باشد به بیمار 

پاداش داده می شود و اگر نباشد بیمار یاد می 

.گیرد که در چه شرایطی،به سیگنال مطلوب برسد

به طور کلی انجام آن برای بیمار کار دشواری 

.نیست
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:قانون کلی داردنوروفیدبک یک 

اصالح سیگنال های مغزی در مشارکت کننده یا 

بیمار

اگرچه پیشرفت تکنولوژی تغییراتی در روش 

نوروفیدبک ایجاد کرده،ولی اصل اساسی آن ثابت 

.است
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ثبت EEGوقتی سیگنالی از مغز یک فرد به صورت 

می شود،جنبه های مختلفی از آن قابل ارزیابی 

(مثال قدرت آن در یک فرکانس مشخص)است

این ارزیابی را می توان در لحظه و به حاصل 

.به فرد نشان دادreal timeصورت 

وقتی سیگنال فرد به حالت مطلوب برسد،به فرد 

.پاداش داده می شود
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نوروفیدبک چگونه می تواند در مدیریت وزوز 

کارآمد باشد؟

سال 40بیش از و اتیسم ADHDاختالالت مانند سابقه نوروفیدبک برای درمان 
.است؛ اما برای درمان وزوز به تازگی مورد استفاده قرار گرفته است

وی ناهنجار به کار گیری نوروفیدبک برای اختالالت مختلف ابتدا باید یک الگدر 
.متفاوت با افراد هنجار پیدا شود
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منشا subjectiveبرخی از مطالعات برای وزوز 

.مرکزی درنظر می گیرند

تغییرات در سیستم عصبی محیطی می تواند 

منجر به برهم خوردن باالنس تحریکات و 

.مهارهای مغزی شود

نورون های شنوایی حتی در عدم حضور محرک 

صوتی،فعالیت خود به خودی دارند که ریت 

نام (spontaneous firing rate)شلیک خود به خودی 

.دارد
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کاهش شنوایی ایجاد شده،منجر به کاهش تحریک 

می شود و سیستم مرکزی سعی در جبران آن 

بنابراین فعالیت خود به خود در گروهی .دارد

از نورون های سیستم مرکزی افزایش می یابد 

.و ممکن است هماهنگی آن ها را بر هم بزند

به عنوان مثال،مشاهده شده است که مواجهه 

با نویز شدید می تواند منجر به افزایش 

 DCN(Dorsalشلیک خود به خودی در نورون های 
cochlear nucleus)شود.

این تغییرات در مراکز باالتر هم ممکن است 

.دیده شود

در نتیجه ی این تغییرات،سازماندهی 

تونوتوپیک در این ساختارها ممکن است تغییر 

.کند

.
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تئوری دیگری که مطرح شده است،این است که 

نورون ها در ایجاد وزوز SRنه تنها میزان 

نقش دارد،بلکه همزمانی و هماهنگی آن ها 

.نیز فاقد نقش نیست

می hypersynchronyاین تئوری بیان می کند که 

تواند نقش مهمی در ایجاد وزوز داشته باشد 

که به دلیل افزایش فعالیت و سازماندهی 

.مجدد نقشه فرکانسی قشری ایجاد می شود

در یک فرد طبیعی،بین تاالموس و قشر مغز 

اما در فردی که .ارتباط منسجمی وجود دارد

دچار کم شنوایی است،کاهش ورودی آوران ها 

به تاالموس این ارتباط منسجم را بر هم 

و افزایش فعالیت خود (thalamo-cortical Dysrhythmi)میزند

بخودی را افزایش می دهد و این افزایش می 

.تواند بعنوان وزوز درک شود

و امواج مغزی اثر می EEGاین تغییرات اگر به اندازه کافی بزرگ باشند، بر روی 
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بیماران دارای وزوز انرژی بیشتر در EEGدر 

باند دلتا و گاما و انرژی کمتر در باند 

دیده شده هنجار افرادآلفا نسبت به 

میزان این ناهنجاری با شدت وزوز رابطه .است

.دارد
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در بیماران دچار وزوز،با وزوز آن ها EEGاگر به هم خوردن ریتم طبیعی امواج 
ود آن ها مرتبط باشد،می توان این انتظار را داشت که نوروفیدبک تراپی در بهب

.موثر باشد
.دنوروفیدبک می تواند در تغییر فعالیت خود به خودی نورون ها موثر باش
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جایگاه الکترود ها

در نوروفیدبک تراپی،بسته به نوع اختالل و 

مناطق مختلف مغزی مشارکت کننده در آن،جایگاه 

الکترود والکترودها می تواند متفاوت باشد

.است۲۰-۱۰گذاری بر اساس سیستم 

با توجه به اینکه در جنبه روانی و استرس ناشی 

از وزوز لوب تمپورال و فرونتال درگیر 

.هستند،تمرکز ما بر روی این مناطق بیشتر است
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چه کسانی از نوروفیدبک بهره بیشتری می برند؟
واند سودمند این که بتوانیم پیش بینی کنیم نوروفیدبک برای چه کسانی می ت

.باشد،بسیار مهم است
در مطالعات نشان داده شدت وزوز،محل درک و جنسیت فرد تغییر قابل توجهی

.موفقیت نوروفیدبک ایجاد نمی کنند
.اما مشاهده شده مدت زمان وزوز،رابطه منفی با موفقیت نوروفیدبک دارد

مغز علت آن این است که وزوز با مدت زمان طوالنی تر،شبکه وزوز محکم تری در
د،از هم تشکیل داده است ولی اگر بیمار بعد از مدت کوتاهی برای درمان اقدام کن

.گسستن این شبکه کار ساده تری است



مقدمه

نوروفیدبک و وزوز

منابع

عوارض

پروتوکل  ها

نتایج

عمدتا بر اساس امواج نوروفیدبک 

آلفا،بتا،گاما،دلتا و تتا و یا ترکیبی از آن 

ها مانند نسبت آلفا به تتا،تتا به گاما و 

.می گیردصورت ... 

در درمان با نوروفیدبک استفاده از پروتوکل 

:های زیر رایج است

Alpha: برای اختالالت اضطرابی و کاهش معموال

درد،بهبود حافظه و عملکرد ذهنی استفاده می 

.شود

Delta: بهبود سردرد،اختالالت یادگیري،افزایش

راحتی و کاهش درد

Beta:بهبود توجه و تمرکز و پردازش شناختی

(ADR)alpha/delta: وزوزدرمان

،رایج ترین پروتکل برای درمان وزوزADR
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نوروفیدبک می تواند در بعضی موارد منجر به 

خستگی،سردرد،گیجی و تنشن عضالنی شود که موقتی 

.هستند

هیچ اختالل جدی و خطرناکی در نتیجه ی 

.نوروفیدبک گزارش نشده است
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2
2

ده مطالعات اخیر نشان می دهند که نوروفیدبک می تواند یک روش امیدوار کنن•
.برای درمان وزوز باشد

این روش به همکاری و توجه بیمار نیاز دارد و تا کنون عوارض جدی و خطرناکی•
.در آن دیده نشده است

قرار نوروفیدبک در درمان وزوز اولویت درمانگر نیست و هنوز در مرحله تحقیقاتی•
در درمان وزوز می evidence-basedتنها روش CBTدارد و همچنان 

.باشد
ری احتماال کسانی که مدت زمان کمتری از شروع وزوز آن ها می گذرد نتیجه بهت•

.از نوروفیدبک خواهند گرفت
.نوروفیدبک می تواند در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی فرد شود•
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