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تاريخ:

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
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عنوان پروژه:

استخراج پتانسيل برانگيخته قلبي و ارزيابي ارتباط آن با اختاللهای خواب
نام و نام خانوادگي :بابک صديقي
شماره دانشجويي9713474 :
پست الکترونيکيBabak_seddighi@email.kntu.ac.ir :
استاد راهنمای پروژه :دکتر مريم محبي
پست الکترونيکي استاد راهنماm.mohebbi@kntu.ac.ir :
نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

دانشگاه

ارزياب داخلي

دکتر منصور ولي

استاديار

خواجه نصيرالدين طوسي

ارزياب خارجي

دکتر سپيده حاجي پور

استاديار

دانشگاه صنعتي شريف

پست الکترونيکي
mansour.vali@eetd.kntu.ac.ir
hajipour@sharif.edu

چکيده(فارسي):
زمان  :شنبه  1400/7/24ساعت 10:00
مکان :سیستم عصبی مرکزی به طور مستمر و به کمک اعصاب آوران و وابران در حال ارسال و دریافت سیگنالهایی از ارگانهای احشایی است .این
ارتباطات ادامهدار ،حسهای درونی را شکل می دهند و درواقع پاسخی به چگونگی حفظ و کنترل هموئستازی در انسان است .حسهای درونی ترکیبی
از حس های درونی انسان و تجمیع و تفسیر این اطالعات است .این زمینه مطالعاتی بیشتر حول ارتباط میان سالمت فیزیولوژیک و ذهنی فرد تمرکز
دارد و به همین دلیل طی سال های گذشته نظر محققین این حوزه را به سمت خود جلب کرده است .مطالعات پیشین حکایت از آن دارند که
حس های درونی دارای اثرگذاری مستقیم به روی حاالت احساسی ،فرآیندهای شناختی ،انگیزشی و همچنین تجارب آگاهانه و ناخودآگاه در افراد
هستند .بهعبارتدیگر این حس ها دارای یک رابطه دو سویه با سالمت روان و سالمت فیزیولوژیک افراد هستند.
تقریبا تمامی اختاللهای مرتبط با خواب دارای پیامدهای ثانویهای به شکل اختاللهای روانی هستند .در این مطالعه ما به ارتباط میان حسهای
درونی و اختاللهای خواب میپردازیم .مدالیتههای متعدد حسهای درونی و خواب با هم دارای ارتباط نزدیکی هستند .در مطالعه حاضر اختاللهای
متعددی اعم از بیخوابی ،اختالل حرکت دورهای اندامها ،اختالل رفتاری بخش  REMخواب و اختالل صرع شبانه لب فرانتال موردبررسی قرار
میگیرند.
اختاللهای خواب بهطور معمول با حاالت مختلف روانی ،ناتوانی در فرآیندهای شناختی و تغییر در سطح آستانه احساس درد و همچنین گرما و سرما
همراه هستند .ازاینرو با توجه به ارتباط میان حسهای درونی و اختاللهای خواب از پتانسیل برانگیخته قلبی که یک سیگنال قوی در بررسی
حسهای درونی است استفاده میکنیم .در این مطالعه دامنه و بازههای زمانی پتانسیلهای برانگیخته قلبی در افراد سالم با افراد مبتال به اختاللهای
خواب که پیشتر اشاره شد مورد مقایسه و بررسی قرار میگیرد .همچنین نتایج حاصل با اختاللهای متعدد روانی که بهعنوان پیامدهای شایع این
اختاللها شناخته میشوند موردبررسی قرار میگیرد.
حضور دانشجويان سال آخر بخصوص دانشجويان کارشناسيارشد در جلسه دفاعيه توصيه ميشود.
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