סדרת של  3הרצאות בנושא פסיכיאטריה מבוססת-מוחNeuroscientific Psychiatry .
(ההרצאות יכולות להינתן בנפרד  stand-aloneכל אחת במועד נפרד או יחדיו במסגרת יום עיון מיועד)

פסיכוזה וסכיזופרניה ,הפרעות של קישוריות מוחית . connectomics
הספרות המדעית מלאה במאמרים שקושרים בין פסיכוזה להפרעות בקשרים בין נוירונים ובין מערכות
שונות של קליפת המוח .עבודות עם מודלים של אינטליגנציה מלאכותית אשר מדמים מוח ביולוגי מראות
שאפשר לגרום למודלים אלה "לסבול" מהפרעות הדומות להפרעות של מחלת הסכיזופרניה .ממצאים
אלה מאפשרים להתחיל להסביר את הגורמים המוחיים של מחלות אלה ואף להציע אבחון מבוסס-מוח
לפסיכוזה וסכיזופרניה .ביסוס מוחי כזה הוא הכרחי לריפוי עתידי מלא של מחלות אלה .נתאר את הידע
בתחום ונראה איך ידע זה מאשפר לבנות אבחון מבוסס-מוח .בהרצאה גם נסביר את האפשרויות לטיפול
עתידי יעיל על פי אבחון מבוסס-מוח.
דיכאון וחרדה ,הפרעות של דינאמיקה מוחית ואופטימיזציה מפושטת.
דיכאון וחרדה התגלו כקשורים לפגיעה ניווניות  atrophyבעצבים במוח ,תרופות נוגדות דיכאון וחרדה
התגלו כמעוררי גדילה ומפתחי סינפסות ודנדריטים .איך תהליכים אלה מאפשרים תכונות של וויסות
מצב-רוח וחרדה? תופעות מוחיות של מערכות מורכבות כגון אופטימיזציה של קישוריות יכולות לספק
את התשובה לשאלה .תופעות מוחיות של מערכות מורכבות כגון אופטימיזציה של קישוריות גם
מאפשרים אבחון מבוסס-מוח להפרעות אפקטיביות וחרדה .תובנות חדשות אלה מעניקות הספר
לטיפולים הקיימים ותורמות לפיתוח טיפולים חדשים .בהרצאה נסקור את הידע שהצטבר בתחום ונראה
איך ניתן ליישם אותו באבחון וטיפול עתידי לדיכאון וחרדה.
הפרעות אישיות ,מחלה של ארגון רשתות בסיסי default-mode-networks
כבר יותר ממאה שנה קיימת הנחה שגורסת כי המוח מאורגן כמערכת של רשתות עצביות .רשתות
עצביות מאפשרות את ההתפתחות של ייצוגיים מוחיים פנימיים אשר חשובים לאופן בו אנחנו תופסים
ומגיבים לסביבה הפיסית והחברתית בכלל .ייצוגים אלה שקיבלו בפסיכולוגיה את השם "ייצוגי
אובייקט" התגלו כחשובים מאד בהתפתחות האישיות הבשלה והבוגרת ,ופגיעים במקרים של הפרעות
אישיות .בשנים האחרונות התגלה כי אכן למוח מבנה רשתי בסיסי (במנוחה) שקיבל את השם default-
 .(DMN) mode-networkהאם ניתן לאבחן הפרעות אישיות כהפרעות של  ? DNMבהרצאה נתאר
אפשרות זאת ,נסקור את ההוכחות והממצאים לכך ,ונבחן את הפוטנציאל לאבחון מבוסס-מוח של
הפרעות אישיות.

[ההרצאות נועדו לעורר עניין לצורך יצירה של קהילת מדענים וקלינאים שיפתחו מערכת אבחון מבוסס-
מוח בפסיכיאטריה]

3-lecture seminar on Neuroscientific Psychiatry
(The talks can be stand-alone for different occasions or grouped together for a workshop)
Psychosis schizophrenia and disturbances to brain connectivity
Many publications demonstrate the correlation between disturbances of neural-network
connectivity and schizophrenia psychosis. Clinical phenomena of schizophrenia can be
simulated by neuronal network artificial models thus offering insights toward their
underlying neurophysiologic mechanisms. Such insights allow us to begin to re-conceptualize
schizophrenia and psychosis as neuroscientific disturbances to optimal brain connectivity. In
addition to offering a new neuroscientific diagnostic approach these insights open up new
strategies for therapeutic interventions. In this lecture we will summarize the evidence for
connectivity disturbances in schizophrenia and describe future directions for treatment and
diagnosis.
Mood & Anxiety disorders; disturbances to neuronal network optimization and
dynamics.
Mood and anxiety have been related to cell death and neuronal atrophy. Antidepressant and
anxiolitic effects have been linked to neurogenesis and synapto-genesis. How do these
findings explain mood regulation? Introduction of knowledge about complex-system
behaviors such as optimization dynamics "Free-energy" and "Matching dynamics" can provide
insights to answer this question. In this session we will overview the theoretical constructs
that may underlie mood and anxiety disorders and explain new diagnostic and therapeutic
approaches.
Personality disorders and disturbances of the default mode network in the brain.
The idea that the brain develops as a network organization and structure is a century old idea.
The fact that neuronal network structures can embed and represent information is also well
known. The idea that personality is related to the way internal representations of the
psychosocial environment guide our reactions and behavior has been formulated by "ObjectRelationship Psychologists." The fact that neuronal networks can embed memories and
presentations (Hebbian algorithms) is well recognized. Combining these insights one can
conceive how personality can be defined by neuronal-network organization. Recently the
network organization and structure of the brain has been described as a default-modenetwork (DMN). In this talk personality disorders will be reconceptualized as disturbances to
the development and organization of the DMN and the relevance to diagnosis and treatment
will be explained.
[These lectures are intended to generate interest and create a scientific community that will
develop and validate a neuroscientific psychiatric diagnosis]

