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ایران کنفرانس

مغز چگونه ترس را شناسایی میکند؟  
  

تیمی از دانشمندان به رهبری «بیو لیو» و «ماریو پنزو» در آزمایشگاه Harbor Spring  Cold در نیویورک و دانشمندان
دانشگاه استونی بروک امریکا، به  چگونگی شناساییکردن خطر توسط مغز پی بردند.

  

به گزارش سرویس علمی ایسنا، محققان با استفاده از موشهای مدل، مولفهای را  در مغز شناسایی کردهاند که مسؤول
تشخیص خطرات و به یادآوردنشان و همچنین  فعالسازی مغز برای واکنشنشاندادن به آنهاست.

  

تیم علمی نخست بخشی از مغز موسوم به «هیپوتالاموس» را بررسی کرد و به ویژه  بر روی «هسته کناربطنی هیپوتالاموس»
(PVT) شودمی فعال فیزیکی و روانی زایاسترس هایمولفه دوی هر توسط  که ایناحیه یعنی شد متمرکز.

  

دانشمندان به عنوان بخشی از آزمایشاتشان، از شوکهای ملایمی برای ایجاد خطر  استفاده کردند. آنها همچنین
موشهای مورد بررسی را از لحاظ ژنتیکی اصلاح  کردند تا نقش بخشهای خاصی از مغز را در حفاظت از آنها در مقابل

خطر بررسی  کنند.

  

محققان نخست دریافتند بخش PVT مغز به تهدیدات بسیار حساس بود؛ آنها سپس  نورونهایی را در «هسته کناربطنی
هیپوتالاموس پشتی» (pPVT) بررسی کردند که  با بخش جانبی آمیگدال مرکزی ارتباط برقرار میکردند. آمیگدال مرکزی،

مکان  خاطرات ترس در مغز است.

  

دانشمندان از طریق تعدادی از آزمایشها ارتباطات ورودی از جانب این  نورونها را سرکوب کردند و در نهایت
دریافتند pPVT نقش مهمی را در تشخیص  موقعیتهای ترسناک و به یادآوردن آنها ایفا میکند.

  

این تحقیق درک دانشمندان از آناتومی مغز و عملکرد نرمال آن در یادآوری ترس  را ارتقا میدهد و همچنین سرنخهایی
درباره پردازش اشتباه خطراتی ارائه  میدهد که ممکن است به اضطراب، ترسهای حاد و شاید اختلال استرس پس از 

سانحه بینجامد.
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جزئیات این دستاورد علمی در نشریه Nature قابلمشاهده است.
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