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 توضیح عملکرد مغز با اثرات کوانتومی

 عارفه ناجی

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

 )ارائه گردید 98-99 اول الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس (

  چکیده

 ارتباط با را فیزیک کالسیک این مسئله. است علم دنیای هایچالش بزرگترین زا یکیهنوز  آگاهی، ایجاد و مغز عملکرد چگونگی  مقدمه:

 توضیح به قادر تنهایی به اما است شده پذیرفته ایگسترده طور به این دیدگاه اگرچه .دهدح میتوضی مختلف هاینورون هایسیناپس بین

 باعث ایجاد مغز به کوانتومی رویکرد کوانتومی، مکانیک ظهور اب. نیست هایی مانند پارامسیسلولی تکدر  آگاهی مثل هاپدیده برخی

 مانند کوانتومی هایپدیده ،این نظریهطبق . است“ قلیل عینی هماهنگت ”ینظریه آنها مهمترین از یکی که شد جدیدی هاینظریه

 .ندباش داشته آگاهی توضیح و مغز عملکرد توصیف در مهمی نقش توانندمی تنیدگی و برهمنهیدرهم

)استوارت  متخصص بیهوشی( و پنروز)راجر  متخصص فیزیک نظری دو دانشمند نتیجه همکاری مدل تقلیل عینی هماهنگروش ها:  

همروف در یک پژوهش در  سپس مسئله را از دیدگاه ریاضی و به ویژه تئوری ناتمامیت گودل بررسی کرد و پنروزدر ابتدا همروف( است. 

 .ها به این ایده رسیدالعه روی نورونمورد سرطان و بیهوشی و مط

های عصبی است. لیل( تابع موج کوانتومی در نورونریزش )تقرخ دادن فرآیند فرو ،تقلیل عینی هماهنگ ینظریه اساس بحث و نتیجه: 

تم آید که یک سیسود میآگاهی زمانی به وج طبق این نظریه، باشد.میها نتوبولیگی کوانتومی در همبستاین رویداد در ارتباط با حاالت 

کوانتومی همبستگی میان اجزاء خود دچار حالت  و بتواند( هاریزلولهدر  های توبولینپروتئین )در اینجا  شودبه میزان کافی سازماندهی 

ر این فرآیند دکه تواند به طور خودبخودی دچار تقلیل هماهنگ تابع موج شود این سیستم می .بماند(عایق فظ کند )ن را حو آ دهش

 شود. و در نهایت ایجاد آبشار آگاهی میهای متوالی تقلیل ( موجب ایجاد موجدر نورون ریزلولههای سیستم )مجموعه

 در“ قلیل عینی هماهنگت ” یواسطهه ب را معادل زمان-فضا یهندسه خارج، انجه با تعامل در است قادر ما کوانتومی مغز استنتاج:

 .گیردمی صورت  “ادراک” بدینگونه و   دکن دبازتولی هاریزلوله

 

   هاریزلوله مغز، ،مدل تقلیل عینی هماهنگ کوانتومی، آگاهی :ها واژه کلید
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