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 چکیده 

صورت  همختلف الکترود ب هایی حالتسیلهتوزیع میدان الکتریکی ناشی از تحریک عمقی مغز به و مقالهدر این 
ات  و ضریب صمشخمتفاوت مورد بررسی قرار گرفت.  جریان تک قطبی، دو قطبی و سه قطبی با ضرایب کنترلی

و  اندازهدی الکتریک مغز و همچنین الکترود های موجود در تحریک عمقی مغز در نرم افزار شبیه سازی شد. 
 یانایجاد شده توسط الکترود با ضرایب کنترلی متفاوت جر مغزهای میدان الکتریکی ناشی از تحریک عمقی بردار

وضعیت  باشد ارائه گردید.می (FEM)روش المان محدود ی که بر پایه HFSSی نرم افزار تمام موج به وسیله
میدان الکتریکی و اثر آنها بر محیط های پیرامونی یعنی نقاط مختلف مغز محاسبه گردید. بدین صورت می توان 

حت مدیریت تر میدان الکتریکی مورد نظر را در هر نقطه از مغز  کنترل کرد و بیماری هایی مثل پارکینسون را مقدا
نتایج شبیه  چاپ شده که های الکتریکی به دست آمده مطابقت بسیار خوبی با نتایج مقاالت قبلیمیدان. قرار داد

 داشته است. ازی خود را با ساخت صحه گذاری کرده بودند،س
.غزمهای الکتریکی، مشخصات الکتریکی، توزیع میداناجزا محدودتحریک عمقی مغز، روش واژگان کلیدی: 



 

 

 
 مقدمه 

 بیماری ترینشایع  )Snell, 2009(.کنندمی کنترل حرکتی ایفا عمل در مهمی ، نقش1مغز ایقاعده هایهسته

اختالل  دهد. این بیماری نوعیمی زندگی رخ پنجم یهده در معموالً که است 2پارکینسون بیماری ای،قاعده هایهسته
النی حرکت کند و کاهش یافته، سفتی و لرزش عض :کننده و پیشرونده است. مشخصات بیماری عبارتند ازعصبی، ناتوان

ن ، پارکینسو3بعد از آلزایمر )et al, 2003 Rubchinsky (و عدم تعادل، جویدن ناقص، اختالل در بلع و در سخن گفتن.
 تعادل، اختالل مغز، در سیاه جسم یناحیه در دوپامین آید. کاهش ترشحترین بیماری مخرب اعصاب به حساب میشایع

 احتمالی دالیل عنوان به مستقیمغیر و مستقیم هایطریق راه از هاآن هایارتباط و ایهقاعد هایهسته در تحریک مهار و

 اند.شده یمعرف پارکینسون بیماری در اختالل حرکتی
 4برای بیماری پارکینسون درمان دارویی کنترلی وجود دارد اما بهترین روش درمان تحریک الکتریکی عمقی مغز

با فرکانس   مغزی عمیق است. تحریک 5هایی نظیر پارکینسون و انقباض غیر ارادی عضالتباشد که مناسب برای بیماریمی
 از همچنین و پارکینسون بیماری درمان در 2002 سال از و خاص هایهرعش درمان برای  1997سال الکتریکی باال از

برای  روش این از چنیناست. هم گرفته قرار استفاده مورد6 عضالنی هایدرمان کشمندی یا تونوس جهت 2003سال
 (1332)احمدی و شریفی،  گردد. می استفاده حاد افسردگی جمله از روانی اختالالت انواع درمان

 های پیام که مغزیست، ساز ضربان یک القای شامل که است، جراحی های درمان جمله از مغز قعمی تحریک

 کند. می ارسال مغز از خاصی هایبخش به را الکتریکی
 مختلف عصبی اختالالت درمان برای توجه یک کانون به اخیر های سال در عصبی های سلول تحریک تکنولوژی

 (Kringelbach, 2007 )است. شده تبدیل
د. برای باشهای بیان شده میهای مختلف مغز جهت رفع بیماریبه دست آوردن اثر تحریک عمقی مغز بر بافت ،هدف

مورد محاسبه قرار گیرد تا محل  ،کندکه این دستگاه در محل بافت مغز ایجاد می 7بایستی توزیع میدان الکتریکیاین امر می
های مغز مشخص گردد. برای حل این مساله ها بر بافتو میزان اثرگذاری آن قرار گیری الکترودها، شکل دهی الکترود ها

باشد که به علت تزویج معادالت های مغر میهای متعددی وجود دارد. یک روش حل معادالت ماکسول در بافتروش
گینی ابط ریاضی سنباشد و به روای یا کروی پیچیده میچنین انجام آن در مختصات استوانهدر یکدیگر و هم8ماکسول 
باشد. امروزه نرم می3چون روش اجزای محدود های عددی همشود. راه دیگر حل این مساله با استفاده از روشمنجر می

                                                           
1 Basal Ganglia 
2 Parkinson 
3 Alzheimer's disease 
4 Deep Brain Stimulation 
5 Dystonia 
6 Muscle tone 

7 Electric field distribution 
8 maxwell equations 
9 finite element method (FEM) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dystonia


 

 

سازی توان به کمک آن این مدلارائه شده است که می HFSS softwareچون قت بسیار عالی همدهای تمام موج با افزار
ن های مغز شبیه سازی گردد و نتایج آسعی شده است ساختار تحریک عمقی مغز در محیط بافت مقاله را انجام داد. در این 

 های پیشین مورد مقایسه قرار گیرد.با پژوهش
شریح ی عملکرد آن تمعرفی شده است و نحوهبا آن هست،  های الکتریکیی میداننرم افزاری که قصد محاسبهابتدا  

ی بیوالکترومغناطیس در آن ارائه گردیده است. نتایج تحریک عمقی مغز به ک مسالهشده است و الگوریتم مراحل حل ی
ی حاالت مختلف الکترود یعنی تک قطبی، دو قطبی و سه قطبی و به ازای ضرایب کنترل متفاوت توسط نرم افزار وسیله

HFSS  .استخراج شده است 
 
 

 داشته است. چاپ شده، نتایج مقاالت قبلی های الکتریکی به دست آمده مطابقت بسیار خوبی با میدان

 توزیع میدان الکتریکی ناشی از تحریک عمقی مغز

 در مغز با استفاده از نرم افزار DBSنحوه شبیه سازی 

. در این پروژه طی شود، بایستی مراحل مشابهی شودسازی مدل HFSSدر ، که هر ساختار الکترومغناطیسیآن برای
و به  گرفته شده استدر نظر  DBSدستگاه  ،انسان و عامل ایجاد میدان الکتریکی در این محیطمغز  ،نیز محیط حل مساله

 آمده است.در بافت مورد نظر به دست  ،یکیهای الکترتوزیع میدان HFSSکمک نرم افزار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رسم ساختار

هاانتخاب شرایط مرزی و جنس ساختار  

)جریان(انتخاب نوع تحریک  

 انتخاب فرکانس کاری

گراییانتخاب شرایط هم  

 اجرای نرم افزار



 

 

 

 

 

 

 
 HFSS بلوک دیاگرام شبیه سازی تحریک عمقی مغز در نرم افزار 1شکل 

 

 باشد.می 1، به صورت شکل HFSSبلوک دیاگرام کلی انجام شبیه سازی تحریک عمقی مغز در محیط نرم افزار 

 

ی مقدار بایست ،ت آوردسها بررسی کرد و توزیع میدان الکتریکی در آن را به درا بر بافت DBSکه بتوان اثربرای آن
ی ی و مغناطیسی توزیع میدان و جریان الکتریکچنین نحوهرا به دست آورد و هم( 𝜀𝑟های مختلف )الکتریک بافتثابت دی

 .ردها به دست آورا در بافت DBSتا بتوان اثر جریان روی الکترود  دانسترا در عناصر مختلف 

کی در الکتریک و ضریب هدایت الکتریی صورت گرفته مشخصات الکتریکی مغز انسان )ثابت دیبر اساس مطالعه
 ارائه شده است.  1جدول 

مشخصات الکتریکی مغز  1جدول  

 rε (s/m) σ نوع ماده

 9723 6778 ماده سفید

 9751 3774 ماده خاکستری

 2797 3773 مایع مغزی نخاعی

 

در این زمینه  (Valente et al, 2012)و   DBS (Charles et al, 2011)شبیه سازی زمینه  در مقاالت متعددی
  نتایج بدست آمده قابل صحه گذاری با نتایج مقاالت ذکر شده می باشد. ارائه شده است.

ه از نرم های مختلف با استفادبرای الکترود های مختلف (ضریب کنترلی برای جریان تحریک کننده) αدر ابتدا برای 
شبیه  هاهرتز ساختار 139. برای فرکانس شدمقایسه مقاالت در این حوزه  با نتایج  و آمدنتایجی به دست  HFSSافزار 

 ،باشدهرتز می 139که آن هم در فرکانس   (Charles et al, 2011)اله ی قو با نتایج به دست آمده در م شدسازی 
 .شدمقایسه 

 نمایش نتایج

گراییبررسی کردن رسیدن به هم  

 بله

 خیر



 

 

شود طور که مشاهده می. همانشودارائه می  2در شکل  برابر با صفر نتایج αی در حالت درابتدا برای الکترود تک قطب
دارد. در این حالت جریان الکترود دوم تحریک  FEMهای به دست آمده از روش عددی نتایج تطابق بسیار خوبی با پاسخ

رداری توان با استفاده از شکل بها را میانباشد. جهت میددر اطراف این الکترود می ،ی میدانشده است، در نتیجه بیشینه
های الکتریکی چرخشی در ب مالحظه نمود. جریان تحریک کننده در الکترود دوم موجب ایجاد میدان 2ها در شکل آن

 ابد.یی میدان به شدت کاهش میی عمود بر الکترود شده است. به طوری که با فاصله گرفتن از الکترود اندازهصفحه
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ی میدان  ب( جهت الف( اندازه α=0ی توزیع میدان الکتریکی برای الکترود تک قطبی در حالت نحوه  2شکل 
 ی میدان عمود بر الکترودی میدان به موازات الکترود  د( نمودار اندازهمیدان  ج( نمودار اندازه

 

ی توزیع میدان ها و نحوهارائه شده است. نمودار 3ا صفر در شکل برابر ب αنتایج شبیه سازی برای الکترود دو قطبی و 
ی ود. نحوهشباشد و با افزایش فاصله میدان تضعیف میی تحریک الکترود میی جریان در نقطهدهد که بیشینهنشان می

ایج با نتایج ارائه شده ی این نتارائه شده است. با مقایسه 3ی تحریک نیز در شکل چرخش بردارهای میدان در اطراف نقطه
 پی برد. HFSSافزار توان به صحت نتایج به دست آمده از نرمی آقای چوی میدر شکل مقاله
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ی میدان  ب( جهت میدان  الف( اندازه α=0ی توزیع میدان الکتریکی برای الکترود دو قطبی در حالت نحوه  3شکل 
 ی میدان عمود بر الکترودبه موازات الکترود  د( نمودار اندازهی میدان ج( نمودار اندازه

ارائه شده است. در این حالت سه الکترود فعال  4در شکل  0.5برابر با  αنتایج شبیه سازی با الکترود سه قطبی و 
 ی میدان در جهت الکترود وسط ایجاد شده است.بیشینه ،های متفاوتباشند. در اثر این جریانمی

 
 فال

 
 ب

 

 
 ج



 

 

 
 د

ی میدان  ب( جهت الف( اندازه α=0.5ی توزیع میدان الکتریکی برای الکترود سه قطبی در حالت نحوه  18-4شکل 
 ی میدان عمود بر الکترودی میدان به موازات الکترود  د( نمودار اندازهمیدان  ج( نمودار اندازه

 نتیجه گیری

باشد، ی روش اجزای محدود میکه بر پایه HFSSم افزار تمام موج شبیه سازی ساختار تحریک عمقی مغز در نر
 های الکتریکی ناشی از حاالت مختلف ساختار تحریکصورت گرفته است و توزیع میدان مقالهپذیر است و در این امکان

نترلی متفاوت یب کهای تک قطبی دو قطبی و سه قطبی به ازای ضراهای مختلف در الکترودعمقی مغز به ازای توزیع جریان
شد نرم افزار  نشان داده مقالههای پیشین دارد. در این که تطابق بسیار خوبی با نتایج به دست آمده در پژوهش هبه دست آمد

-رومغناطیس همهای بیوالکتیابی به توزیع میدان الکتریکی ناشی از دستگاهی مناسبی برای دستگزینه HFSSتمام موج 

 باشد.میچون تحریک عمقی مغز 
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