
 رونمایی از اولین ایمپلنت مغزی برای درمان افسردگی

های الکتریکی کوچک گیرد و پالسسکه که زیر پوست قرار می  یجیتال« به اندازه یکیک »قرص د

  .های انسانی خود را آغاز کرده استآزمایش  کند،آزاد می

ایالن ماسک  (Neuralink)شرکت نورالینک  در حالی که  میل،به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی

بتواند دیگر  ماه  تا شش  دارد  از آزمایشات    انتظار  نوروتک  شرکت  یک  کند،  آغاز  را  خود  انسانی 

کند و اکنون در جمجمه اولین بیمار قرار گرفته که افسردگی را درمان می  دستگاهی رونمایی کرده

 .است

است که زیر   متشکل از دو بخش است. بخش اول الکترودی «Inner Cosmos» قرص دیجیتالی  

چسبد تا کاربران می  است که روی موهای  گیرد و بخش دوم یک »غالف تجویزی« پوست قرار می

های الکتریکی کوچکی دقیقه پالس  ۱۵مدت   دستگاه را تغذیه کند. این ایمپلنت روزانه یک بار و به

ناحیه به  تاثیر را  تحت  که  مغز  از  قشر خلفی  ای  یعنی  است  پیشافسردگی  ارسال جانبی  پیشانی 

نانجام نمی  کند. هنگامی که درمانمی این   .یست که دستگاه خارجی روی سر باشد شود، نیازی 

را به   «Inner Cosmos»  بیمار تحت آزمایش بالینی از سنت لوئیز، میسوری، قرار است فناوری

دیگری را نیز قرار است ماه آینده آغاز   مدت یک سال آزمایش کند و این شرکت آزمایش انسانی

 .کند

از ناهنجاایمپلنت انواع مختلفی  مورد استفاده قرار داد و   توان های مغزی میریها را برای درمان 

 .سایرین محصوالت خود را وارد بازار کنند  های متعددی در حال رقابت هستند تا زودتر ازشرکت

گذاشته است که به یک    ای را به نمایشمتعلق به ایالن ماسک به تازگی تراشهشرکت نورالینک  

می کمک  جمالتمیمون  ذهنش  قدرت  از  استفاده  با  تا  کند  کند  تایپ  را   شرکت  .کاملی 

«Synchron» ژوئیه آغاز کرد، که به   های انسانی کاشت ایمپلنت مغزی خود را در ماهآزمایش

 .قدرت فکر کنترل کند   تنها با استفاده از   را  داد رایانهکاربر اجازه می

 



مغزی اندازه  «Stentrode» ایمپلنت  با  شرکت،  کاغذ، این  گیره  یک  مشابه  بیمار   ای  شش  در 

کاشته خواهد شد فلج شدید  به  مبتال  پیتسبورگی  و  این  .«Stentrode» نیویورکی  بیماران  به 

دن کنترل کنند و به آنها توانایی انجام فقط با فکر کر  های دیجیتال رادهد که دستگاهامکان را می

مراکز تحقیقاتی همچنین در   .دهدجمله ارسال پیامک، ایمیل و خرید آنالین را می  کارهای روزانه از

 .های مغزی هستندحال توسعه تراشه

بیمارستان در جهان است   در بریستول اولین «Southmead» اعتقاد بر این است که بیمارستان

با این حال،   .بیماران قرار داده است  ای معکوس کردن عالئم پارکینسون در مغزکه دستگاهی بر

فناوری تا به امروز است و این   ترین تهاجمی  ترین و کمکوچک «Inner cosmos» قرص دیجیتال

کاشت این ایمپلنت در یک مرکز تنها  . کندتشبیه می  شرکت غالف خارجی آن را به شارژر اپل واچ

 .کشدیدقیقه طول م  ۳۰

های موثرتر فاصله گرفتن از داروهای تجویزی و حرکت به سوی درمان «Inner Cosmos» هدف

شود می  توسط یک اپلیکیشن تلفن هوشمند پشتیبانی  «Inner Cosmos» قرص دیجیتال  .است

 .با پزشک به اشتراک گذاشت  توان آن رادهد که میکه نمودارهای خلق و خو و افسردگی را نشان می

 

 


