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 خالصه فارسی

تاثیر  اشی ازدارد ن موجودات زندهکه ماه بر روی  یکی از تاثیراتیبا توجه به اینکه : مقدمه

 مغزی یعمادن با تحت تاثیر قرار دا دباشد و می توان سطح مایعات بدن میجاذبه بدر کامل بر 

 ریاثت یررسببه ما  ، از این رو در این مطالعهباعث تغییر در حجم بطن های مغری شود، نخاعی

 پرداختیم. یمغز یبر انداره و حجم ساختارها یمختلف ماه قمر یفازها

انتخاب وطلبان دا نینفر از ب 15تعداد  یطول یلیتحل-یفیمطالعه توص نیدر ا: مواد و روشها

ر دموجود  یتسال MRI 1.5از داوطلبان در چهار  نوبت توسط دستگاه  کیهر سپس شدند.

اه نو )اول م. نوبت اول در زمان قرار گرفتندمغز  MRI تحت زیک تبرپژوا یبردار ریمرکز تصو

بدر  ( و نوبت سوم در زمان1±یاول )هفتم ماه قمر عی( و نوبت دوم در ترب1±یماه قمر

شد.  جام( ان1±یماه قمر کمیو  ستیدوم )ب عی( و نوبت چهارم در ترب1±ی)چهاردهم ماه قمر

  Brain MRI segmentationاد توسط برنامهافر یمغز یسپس اندازه و حجم ساختمانها

ان و زم ماریمشخصات ب یکه حاو یستیاطالعات به دست آمده توسط چک ل و یریاندازه گ

 یآمار وارد نرم افزار و یذارشده و کد گ یجمع آور بود یقمر خیبر حسب تار MRIانجام 

SPSS V16   و به تحلیل داده ها پرداختیم. شد 

حجم بطن های مغزی با وضعیت ماه میانگین تغییرات در این مطالعه مشاهده شد که : نتایج

و بیشترین آن روز هفتم  (1±)ارتباط معنی داری نشان نداد.با اینکه کمترین میزان آن اول ماه

بود ولی این اختالف در کل ماه معنی دار نبود. همچنین تغییراتی که در مجموع  (1±)ماه قمری
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شان حجم هیپوکامپ، حجم هسته های لنتی فورم و شبکه آراکنوئید دیده شد ن، مغزحجم  در

  داد که حجم ساختار های مغزی تغییرات معنی داری با فازهای ماه ندارد.

جم حمیانگین ها میزان زنتایج این مطالعه نشان داد، گرچه در بعضی رو: نتیجه گیری

های ختاراری داشت، ولی هیچ یک از ساساختارهای مغزی نسبت به دیگر روزها تغییر معنی د

 مغزی با الگوی گرانشی ماه تغییر معنی داری را پیدا نکردند.
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