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ABSTRACT
Introduction: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) can improve or impair the
function of the brain. This has turned tDCS into a tool that can be used for evaluation of
hemispheric specialization in motor programming and final position accuracy, as components
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of motor control and learning.

Materials and Methods: Two different studies were

designed. 53 male students (21.34±1.61 years) and 43 male students (20.442±1.578 years)
were participated in the first and second studies, respectively. Participants were randomly
assigned into four groups. C3 /C4 and F3/F4 areas were stimulated with the 2mA current
in the first and second studies, respectively. The Repeated Measure test was used to analyze
data.

Results: In the first experiment, left M1 group (left anode/right cathode stimulation)

significantly improved motor programming compared to the other groups. In the second
experiment, the right dorsolateral prefrontal cortex group (right cathode/left anode)
significantly decreased final position accuracy compared to the other groups. Conclusion:
Our data suggested that the left hemisphere is specialized for motor programming whereas the
right hemisphere is specialized for final position accuracy. These results are interpretable with
hybrid motor control hypothesis.
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استفاده از تحريك جريان مستقيم جهت بررسي نقش هر يك از نيمكرههاي مغز در يادگيري و كنترل
حركت دسترسي
مصطفی تیموری خروی ،1علیرضا صابری کاخکی ،*1حمیدرضا طاهری ،1علی غنایی چمن آباد ،2محمد دارینی

3

1گروه رفتار حرکتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
2گروه روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
3گروه روانشناسی ،دانشگاه مگیل ،مونترال ،کانادا
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مقدمه :تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای ميتواند سبب بهبود يا اختالل عملكرد مغز شود .اين
ويژگي  tDCSرا به ابزاري تبديل كرده است كه ميتواند جهت ارزيابي تخصص عمل يافتگي نيمكرهاي در
برنامهريزي حركتي و دقت رسيدن به هدف بهعنوان اجزا يادگيري و كنترل حركتي استفاده شود .مواد
و روشها :دو مطالعة متفاوت طراحي شده است 53 .نفر دانشجوي مرد (21/34±1/61سال) و  43نفر
دانشجوي مرد ( )20/442±1/578در مطالعات اول و دوم به ترتيب شركت كردند .شركتكنندهها به صورت
تصادفي در چهار گروه قرار گرفتند .نواحي  C3/C4و  F3/F4به ترتيب در مطالعات اول و دوم با جريان 2
ميليآمپر تحريك شدند .آزمون  Repeated Measureجهت تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد .يافتهها:
در آزمايش اول ،برنامهريزي حركتي گروه ( Left M1تحریک آندی چپ/کاتدی راست) به طور معنيداري
در مقايسه با ساير گروهها بهبود يافت .در آزمايش دوم ،دقت رسيدن به هدف گروه قشر پیش -پیشانی
خلفی –جانبی (تحریک کاتدی راست/آندی چپ) به صورت معنيداري در مقايسه با ساير گروهها كاهشيافت .نتيجهگيري :دادههاي ما پيشنهاد ميكند كه نيمكرة چپ در برنامهريزي حركتي تخصص يافته است
در حالي كه نيمكرة راست براي دقت رسيدن به هدف تخصص يافته است .اين نتايج با فرضیة هیبریدی
کنترل حرکت قابل تفسير است.
كليد واژهها:
 .1مغز
 .2يادگيري
 .3نقش

آدرس الكترونيكيaskakhki@um.ac.ir :
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مقدمه
بســیاری از حــرکات ادراکــی -حرکتــی مانند حرکات دسترســی
شــامل دو بخــش افزایــش شــتاب و کاهــش شــتاب هســتند کــه
بخــش افزایــش شــتاب بــا مکانیزمهــای از پیــش برنامهریــزی
شــده و برنامهریــزی حرکتــی در ارتبــاط اســت و بخــش اول
یــک حرکــت دسترســی را تشــکیل میدهــد و بخــش کاهــش
شــتاب بــه مکانیسـمهای بازخــوردی و بازخــورد حســی وابســته
اســت و بخــش دوم یــک حرکــت دسترســی را تشــکیل میدهــد
( .)1بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت کــه بــرای کنتــرل یــک
حرکــت دسترســی دو سیســتم کنتــرل حلقه بــاز و بســته وجود
دارد ( )2بــه طــوری کــه بخــش اول یــک حرکــت دسترســی از
طریــق فرایندهــای پیشخورانــدی و برنامهریــزی حرکتــی
قبــل از اجــرای حرکــت از طریــق سیســتم کنتــرل حلقــة بــاز
کنتــرل میشــود در حالــی کــه بخــش انتهایــی حرکــت و
رســیدن بــه هــدف بــه وســیلة فرایندهــای بازخــوردی و کنتــرل
حلقــة بســته کنتــرل مــی شــود ( .)3احتمــاالً مکانیســمهای
کنتــرل حلقــة بــاز و برنامهریــزی حرکتــی در نیمکــرة چــپ
و مکانیســمهای بازخــوردی و رســیدن بــه هــدف در نیمکــرة
راســت تخصــص عمــل یافتگــی بیشــتری داشــته باشــند (.)4

مواد و روشها
آزمایش اول
شــرکتکنندگان :پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی
بــود کــه در آزمایشــگاه گــروه رفتــار حرکتــی دانشــکدة تربیــت
بدنــی دانشــگاه فردوســی مشــهد انجــام شــد .جامعــة آمــاري
ایــن مطالعــه ،شــامل تمامــی پســران دانشــجو بــود کــه در ســال
تحصیلــی  94-95در دانش��گاه فردوســی مشهــد مشــغول بــه
تحصی��ل بودنـ�د .حجــم نمونــة آمــاری بــا اســتفاده از نرمافــزار
 Gpowerبــا انــدازة اثــر  0/25و تــوان 0/95تعییــن شــد .بــر ایــن
اســاس  53دانشــجوی پســر داوطلــب ( 21/±340/61ســال) در
تحقــق حاضــر شــرکت کردنــد ،همــة شــرکتکنندگان فــرم
رضایتنامــة غیررســمی را بــرای شــرکت در این مطالعــه تکمیل
کردنــد .مطالعــة حاضــر توســط بخــش پژوهــش دانشــگاه تأییــد
شــد (کــد )3/41014 :و همــة آزمایشهــا در آزمایشــگاه رفتــار
حرکتــی دانشــکدة علــوم ورزشــی انجــام شــد .شــرکتکنندگان
بــه طــور تصادفــی در چهــار گــروه تقســیم شــدند .گــروهM1
 :)n=14( rightشــرکتکنندگان همزمــان بــا تحریــک در
Trajectory of movement
Transcranial direct current stimulation
3
Sequential visual isometric pinch task
1
2
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روی هــم رفتــه ایــن موضــوع کــه آیــا تخصــص عمــل یافتگــی
نیمکــرهای خاصــی بــرای کنتــرل و یادگیــری هــر یــک از اجزای
یــک حرکــت دسترســی وجــود دارد ،یکــی از مهمتریــن مســائل
حیطــة کنتــرل حرکتــی میباشــد کــه هنــوز بــه روشــنی
مشــخص نشــده اســت و روشــن شــدن آن میتوانــد هــم بــه
لحــاظ بنیــادی بهمنظــور درک و گســترش چگونگــی کنتــرل و
یادگیــری حرکتــی و هــم بــه لحــاظ کاربــردی جهــت کمــک به
بیمارانــی کــه در هــر یــک از اجــزای کنتــرل حرکــت مشــکل
دارنــد ماننــد بیمــاران ســندرم داون کــه بــه نظــر میرســد در
جــزء برنامهریــزی حرکتــی مشــکل داشــته باشــند از اهمیــت
زیــادی برخــوردار باشــد.
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در حمایــت از ایــن موضــوع برخــی مطالعــات ماننــد اســتاکل
و ویگلــت کــه بــه برتــری یافتگــی مغــز و یادگیــری حرکتــی
پرداختهانــد بــر برتــری یافتگــی نیمکــرة چــپ در کنتــرل
ویژگیهــای مربــوط بــه برنامهریــزی حرکتــی (یعنــی؛ توالــی
و زمانبنــدی حــرکات ،کنتــرل مســیرهای حرکتــی حــرکات 1و
تنظیــم جنبههــای پویــای تکلیــف) و برتــری یافتگــی نیمکــرة
راســت در کنتــرل ویژگیهــای مربــوط بــه دقــت رســیدن بــه
هــدف (ماننــد؛ پردازشهــای فضایــی) اشــاره کردهانــد (6
 .)5،در همیــن راســتا اســکیفر و همــکاران ()2009، 2012
گــزارش کردهانــد کــه آســیب بــه نیمکــرة چــپ منجــر بــه
هماهنگــی ضعیــف بیــن اجــزای حرکــت و آســیب بــه نیمکــرة
راســت منجــر بــه عــدم توانایــی در بــه پایــان رســاندن دقیــق
حرکــت میشــود ( )7، 8و مهمتــر اینکــه بــر برتــری نیمکــرة
راســت در اســتفاده از اطالعــات بازخــوردی حــس عمقــی ()9
و بینایــی ( )10بهعنــوان مهمتریــن متغیــر سیســتم کنتــرل
حلقــة بســته تأکیــد شــده اســت و بــه نظــر میرســد مدارهــای
نیمکــرة راســت از طریــق تعدیــل مکانیسـمهای تثبیــت حســی
حرکتــی در دقــت وضعیــت نهایــی نقــش مهمتــری داشــتهباشــد ( .)11، 12روی هــم رفتــه بــر اســاس نتایــج مقــاالت
پیشبینــی میشــود کــه احتمــاالً بخــش اول یــک حرکــت
دسترســی را نیمکــرة چــپ بــا اســتفاده از مکانیزمهــای
پیشخورانــدی و برنامــة حرکتــی و بخــش دوم آن را نیمکــرة
راســت بــا اســتفاده از مکانیزمهــای بازخــوردی و کنتــرل حلقــة
بســته کنتــرل کنــد و مطالعــة حاضر جهت روشـنتر شــدن این
موضــوع طراحــی شــده اســت .روشهــای مختلفــی بــرای تعیین
عملکــرد هــر یــک از نواحــی مغــز در کنتــرل حرکــت اســتفاده
شــده اســت کــه اســتفاده از تحریــک جریــان مســتقیم فــرا
جمجمـهای ( 2)tDCSیکــی از روشهــای جدیــد میباشــد (.)13

بررســیها نشــان میدهــد کــه  tDCSمیتوانــد عملکــرد
شــناختی را در بســیاری از تکالیــف ،بســته بــه نواحــی از مغــز
کــه تحریــک شــده افزایــش دهــد ( .)14همچنیــن در ارتبــاط با
اثــرات  tDCSروی تکالیــف حرکتــی ،نتایــج مطالعــات نشــان
میدهــد کــه  tDCSمیتوانــد ســبب تحریکپذیــری قشــر
حرکتــی مغــز شــده و از ایــن طریــق بــا تســهیل کارکــرد ناحیــة
تحریــک شــده ســبب تســهیل و بهبــود یادگیــری حرکتی شــود
( .)14-16اثــرات  tDCSروی یادگیــری حرکتــی آن را بــه ابزاری
جهــت تعییــن تخصــص عمــل یافتگــی نیمکــرهای تبدیــل کرده
اســت ( .)17بــرای مثــال اســچامبرا و همــکاران در مطالع ـهای
بــا عنــوان "جســتجو جهــت تعییــن تخصــص عمــل یافتگــی
نیمکــرهای در یادگیــری حرکتــی :یــک مطالعــة تحریــک جریان
مســتقیم فراجمجم ـهای" بــه بررســی تخصــص عمــل یافتگــی
نیمکــرهای در یادگیــری حرکتــی پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه
نیمکــرة چــپ در یادگیــری حرکتــی از تخصــص عمــل یافتگــی
بیشــتری برخــوردار اســت .قابــل ذکر اســت کــه تکلیف اســتفاده
شــده در مطالعــة آنهــا تکلیــف  3 SVIPTمیباشــد کــه بیشــتر
بــه فرایندهــای برنامهریــزی حرکتــی متکــی اســت (.)17
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نیمکــرة راســت بــه تمریــن الگوهــای 4حرکتــی میپرداختنــد.
گــروه  :)n=13( left M1افــراد ایــن گــروه همزمــان بــا تحریــک
در نیمکــرة چــپ بــه تمریــن الگوهــای حرکتــی میپرداختنــد.
گــروه  :)n=11( Sham TDCSدر حالــی بــه تمریــن الگوهــای
حرکتــی میپرداختنــد کــه جریــان الکتریکــی تنهــا بــه مــدت
 15ثانیــه در ابتــدای تمریــن اعمــال میشــد .تمریــن (:)n=15
شــرکتکنندگان در ایــن گــروه بدون ایجــاد تحریــک در نیمکرة
راســت یــا چــپ بــه تمریــن الگوهــای حرکتــی میپرداختنــد.

تحریــک :از دو الکتــرود  25 cm2کــه در محلــول آب شــور
خیــس میشــد 5بــا شــدت جریــان  mA2و چگالــی 6جریــان
 0/08 mA/cm2و مــدت زمــان  20دقیقــه بــرای تحریــک بــا
اســتفاده از  )oasis pro; mind alive device( tDCSاســتفاده
شــد (( -)19-21تصويــر  1ب) .در طــول همــة جلســات
تمریــن بــه صــورت مکــرر از شــرکتکنندهها دربــارة اثــرات
جانبــی (ماننــد :ســردرد ،ناراحتــی پوســت ،عــدم توجــه و
خوابآلودگــی) احتمالــی تحریــک ســؤال میشــد (.)17
آزمایش دوم
شــرکتکنندگان 43 :نفــر دانشــجوی مــرد داوطلــب
( )20/442±1/578بــه طــور تصادفــی در چهــار گــروه
(Sham tDCS ،)n=11( DLPFC left،)n=12( right 7DLPFC
( ))n=11( Practice ،)n=9تقســیم شــدند.

Density
Dorsolateral prefrontal cortex

6
7

Paradigm
Soaked in a saline solution

4
5
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تصويــر  -1روشهــا :الــف :شــمای کلــی تحقیــق :چهــار گــروه تکلیــف را بــا اســتفاده از قلــم نــوری روی یــک صفحــة  9در  12اینــچ
انجــام میدادنــد .ب :الگــوی تحریــک :در آزمایــش اول در طــول دورة تمریــن بــرای تحریــک  M1چــپ آنــد روی  C3و کاتــد روی  C4قــرار
میگرفــت و بــرای تحریــک  M1راســت نحــوة قرارگیــری آنــد و کاتــد برعکــس میشــد .در آزمایــش دوم در طــول دورة تمریــن بــرای
تحریــک  DLPFCچــپ آنــد روی  F3و کاتــد روی  F4قــرار میگرفــت و بــرای تحریــک  DLPFCراســت نحــوة قرارگیــری آنــد و کاتــد
برعکــس میشــد .ج :الگــوی تمریــن آزمایــش اول :در یــک دورة  3روزه شــرکتکنندگان ابتــدا در یــک پیشآزمــون (همــة آزمونهــا
شــامل یــک بلــوک  5کوششــی بــود) شــرکت کردنــد و ســپس دو روز تمریــن کردنــد .هــر جلســه تمریــن تقریبــاً  40دقیقــه طــول
میکشــید و شــامل  4بلــوک  30کوششــی بــود 10 .دقیقــه بعــد از هــر جلســه تمریــن آزمــون اکتســاب و  48ســاعت بعــد آزمــون یــادداری
انجــام شــد .تحریــک بــه مــدت  20دقیقــه در طــول  3بلــوک آخــر اعمــال میشــد .د :الگــوی تمریــن آزمایــش دوم :شــرکتکنندگان
در ایــن آزمایــش بعــد از یادگیــری الگوهــا (مطابــق بــا الگــوی تمرینــی در آزمایــش اول) در یــک پیشآزمــون و ســپس در یــک جلســه
تمریــن کــه شــامل  6بلــوک  30کوششــی بــا  30ثانیــه اســتراحت بیــن هــر دو بلــوک بــود شــرکت میکردنــد .بعــد از  10دقیقــه آزمــون
اکتســاب و بعــد از  48ســاعت آزمــون یــادداری انجــام شــد .تحریــک بــه مــدت  20دقیقــه در طــول  4بلــوک وســط اعمــال میشــد.
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تکلیــف :بــرای تمریــن برنامــه از ســه الگــو اســتفاده شــد
کــه از مطالعــة ولــف و اشــمیت اقتبــاس شــد ( .)18هــر الگــو
بــه مــدت یــک ثانیــه بــرای شــرکتکنندگان نمایــش داده و
ســپس ناپدیــد میشــد ،ســپس از شــرکتکنندگان خواســته
میشــد کــه نشــانهگر را بــه نقطــة شــروع (دایــرة کوچــک
قرمــز ،تصويــر  )2حرکــت دهنــد .بالفاصلــه بعــد از خــروج از
نقطــة شــروع ،زمــان بــرای افــراد ثبــت میشــد و حرکــت بــا
عبــور ســریع افــراد از خــط انتهایــی کــه بــا یــک خــط عمــودی
غیرقابــل رویــت در انتهــای حرکــت مشــخص میشــد تمــام
میشــد .بــه هنــگام ترســیم الگــو رد نشــانهگر روی صفحــة
مانیتــور باقــی نمیمانــد .ایــن عمــل باعــث جلوگیــری از
اســتفاده از بازخــورد همزمــان بــرای ترســیم الگوهــا میشــد.
از شــرکتکنندگان خواســته شــد کــه الگــوی مشــاهده
شــده را بــا ســرعت و بــه صــورت خــودکار در یــک محــدودة
 3/3ثانیــهای اجــرا کننــد .ایــن رویکــرد تمرینــی شــرایطی را
فراهــم میکــرد کــه افــراد را وادار میکــرد قبــل از اجــرای

هــر کوشــش حرکــت را بــا اســتفاده از اطالعــات بینایــی
پیشخورانــدی و مکانیســمهای پیشگویانــه برنامهریــزی و
ســپس اجــرا کننــد .یــک ثانیــه بعــد از ترســیم الگــو توســط
فــرد ،الگــوی ترســیم شــده همــراه بــا الگــوی مــاک نمایــش
داده میشــد تــا افــراد بتواننــد الگــوی انجــام شــده و الگــوی
مــاک را مقایســه و میــزان خطــای خــود را شناســایی کننــد .از
میــزان خطــای  ،RMSزمــان حرکــت ،نســبت خطــای  RMSبه
زمــان حرکــت و میــزان مهــارت (×100زمــان حرکت×1/میــزان
خطا=1/مهــارت) در اجــرای تکلیــف بــرای تعییــن پیشــرفت در
یادگیــری برنامــة حرکتــی اســتفاده شــد.
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تکلیــف :در ایــن مرحلــه بعــد از ارائــة تصادفــی الگوهــا
اهدافــی شــبیه بــه صفحــة دارت بــه صــورت تصادفــی در
ســه منطقــة (بــاال ،وســط و پاییــن) در ســمت راســت صفحــة
مانیتــور ظاهــر میشــد (تصويــر  )2کــه شــرکتکنندگان
الزم بــود بعــد از اجــرای الگــو نشــانهگر قلــم را بــا ســرعت
بــه نقطــة وســط صفحــة دارت ماننــد ظاهــر شــده برســانند.
از متغیرهــای خطــای ثابــت ،زمــان حرکــت ،نســبت خطــای
ثابــت بــه زمــان حرکــت و مهــارت بهمنظــور بررســی میــزان
پیشــرفت در دقــت رســیدن بــه هــدف اســتفاده شــد.

کامپیوتــر و نرمافــزار  SPSSنســخة  18ص��ورت گرفــت .بــا
توجــه بــه برقــرار بــودن پیــش فرضهــای مربــوط بــه آمــار
پارامتریــک و ضــرورت بررســی  4گــروه در  4زمــان در آزمایــش
اول و  4گــروه در 3زمــان در آزمایــش دوم از آزمــون تحلیــل
واریانــس بــا اندازهگیــری تکــراری 8بهمنظــور بررســی هــر یــک
از متغیرهــای تحقیــق اســتفاده شــد .از آزمــون تحلیــل واریانــس
یــک راهــه بــرای مقایســة گروههــا در هــر یــک از مراحــل و از
آزمــون تعقیبــی بونفرونــی بــرای پیــدا کــردن محل معنـیداری
بیــن زوج گروههــای مــورد مطالعــه اســتفاده شــد .معن ـیداری
در ســطح  P≥0/05و بــه صــورت دو دامنــه ارزیابــی شــد.
يافتهها

تصويــر  -2تکلیــف حرکتــی .الگــوی حرکتــی کــه در قســمت اول یــک حرکــت دسترســی
ظاهــر میشــد و قســمت دوم کــه در آن هــدف رســاندن نشــانهگر بــه هدفــی بــود کــه در
گوشــة ســمت راســت (بــاال ،وســط یــا پاییــن) مانیتــور ظاهــر میشــد.

مشــخصات تعــداد افــراد ،ســن ،توانایــی تصویرســازی ،دســت
برتــری و مــدت خــواب افــراد هر گــروه در جــدول  1آورده شــده
اســت .آزمــون تحلیــل واریانــس یــک راهــه در هیــچ یــک از
متغیرهــا بیــن گروهها تفاوت معنیداری نشــان نــداد (.)P>0/05
آزمایــش اول :تخصــص عمــل یافتگــی نیمکــرة چــپ در
برنامهریــزی حرکتــی

تحلیـ�ل آمـ�اری :کلیــة تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری توســط

زمــان حرکــت :نتایــج نشــان داد هیــچ کــدام از ســه اثــر

ارزیابــی روانــی فیزیکــی :در ابتــدای همــة جلســات
تمرینــی از همــة شــرکتکنندگان اطالعاتــی دربــارة میــزان
خــواب آنهــا ( ،)17توانایــی تصویرســازی ( ،)23دســت برتــری
( ،)24درک آنهــا از  tDCSپرســیده شــد (جــدول .)1

جــدول  -1میانگیــن و انحــراف اســتاندارد مربــوط بــه مشــخصات ريختشناســي (ســن) و روانشــناختی (توانایــی تصویرســازی ،دســت
برتــری ،مــدت خــواب) شــرکتکنندگان.
الف :با استفاده از پرسشنامة توانایی تصویر سازی هال و مارتین .1997
ب :با استفاده از آزمون ادینبورگ (.)1971
ج :میزان خواب افراد بر حسب ساعت میباشد.
د :تفاوت بین میانگین گروهها در هر متغیر با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه بررسی شد.
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تحریــک :الگــوی تحریــک هماننــد آزمایــش اول بــود بــا ایــن
تفـ�اوت ک��ه از آنجای��ی که احتماالً قشــر پیش -پیشــانی -خلفی
جانبــی ( )22( )DLPFCدر وضعیــت پایانــی و اصــاح حرکتنق��ش بیش�تـری داش�تـه باش��ند ،در ایــن آزمایــش از نواحــی
 F3و  F4بهمنظــور تحریــک اســتفاده شــد (تصويــر  1الــف).

خطــای  :RMSاز بیــن ســه اثــر اصلــی زمــان ،گــروه و تعامــل
زمــان و گ��روه تنه��ا اث��ر زمــان معن��یدار بوــد بــه طــوری کــه
بیــن پیشآزمــون و همــة مراحــل تفــاوت معنــیداری وجــود
داشــت ( .)P≥0/05آزمــون تحلیــل واریانــس یــک راهــه در
پیشآزمــون تفــاوت معنــیداری بیــن گروههــا نشــان نــداد
( ،)f)3(=0/351 ،P=0/789امــا در مرحلــة یــادداری تفــاوت
معنـیداری بیــن گروههــا مشــاهده شــد (=4/476 ،P=0/007
()3
 )fکــه آزمــون تعقیبــی بونفرونــی ایــن تفــاوت را تنها بیــن گروه
left M1و گــروه تمرین نشــان داد ((-)P=0/004نمــودار  1الف).
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اصلــی زمــان ،گــروه و تعامــل زمــان و گــروه معنـیدار نیســت.
خطــای /RMSزمــان حرکــت :نتایــج اثــر اصلــی زمــان را
معن��یدار نش��ان داد بــه طــوری کــه بیــن پیشآزمــون و همــة
مراحــل تفــاوت معنـیداری مشــاهده شــد ( .)P≥0/05امــا اثــر
گـ�روه و تعام��ل زم��ان و گــروه معنـیدار نبــود (.)P=0/283
مهــارت :اثرــ اصل�یـ زم��ان معن�یـدار میباش��د بــه طــوری
کــه بیــن پیشآزمــون و همــة مراحــل تفــاوت معنــیدار
بــود ( .)P≥0/05همچنیــن اثــر اصلــی گــروه معنــیدار بــود
( .)P≥0/05ایــن تفاوتهــا در مرحلــة یــادداری (،P=0/002
 )f)3(=5/757بیــن گروههــای  left M1و گــروه right M
( )P=0/042و همچنیــن بیــن گــروه  left M1و گــروه تمریــن
( )P=0/00مشــاهده شــد (نمــودار  1ب).
آزمایــش دوم :تخصــص عمــل یافتگــی نیمکــرة راســت در
دقــت رســیدن بــه هــدف

خطا/زمــان :اثـ�ر زم��ان معنـیدار میباشــد بــه طــوری کــه بین
همـ�ة مراحـ�ل تفـ�اوت معنـ�یداری مشـ�اهده شـ�د ( ،)P≥0/05اثر
گــروه و تعامــل زمــان × گــروه نیــز معنـیدار میباشــد .در حالی
کــه در مرحلــة پیشآزمــون تفــاوت معن ـیداری بیــن گروههــا
وجــود نداشــت ( ،)f)3(=1/511 ،P=0/227در مراحــل اکتســاب
( )f)3(=24/155 ،P=0/001و یــادداری ()f)3(=5/340 ،P=0/004
تفــاوت معن ـیداری بیــن گروههــا مشــاهده شــد .ایــن تفــاوت
در مرحلــة اکتســاب بیــن گــروه  Left DLPFCبــا ســایر گروههــا
( )P≥0/05و در مرحلــة یــادداری بیــن گــروه  Left DLPFCبــا
گــروه  right DLPFCو گــروه  Shamمیباشــد (نمــودار  2ب).

نمــودار  -2الــف :نمــرات خطــای ثابــت ،ایــن تفــاوت در مرحلــة اکتســاب بیــن گــروه
 Left DLPFCبــا ســایر گروههــا و در مرحلــة یــادداری بیــن گــروه  right DLPFCو left
 DLPFCمشــاهده میشــود .ب :نســبت خطــای ثابــت بــه زمــان حرکــت ،ایــن تفــاوت
در مرحلــة اکتســاب بیــن گــروه  Left DLPFCبــا ســایر گروههــا و در مرحلــة یــادداری
بیــن گــروه  Left DLPFCبــا گــروه  right DLPFCو گــروه  Shamمیباشــد .ج :نمــرات
مهــارت ،در مرحلــة اکتســاب تف�اـوت معن��یداری بیــن گروههــای  Left DLPFCبــا
ســایر گروههــا مشــاهده میشــود.
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نمــودار  -1الــف :نمــرات خطــای  ،RMSهمانطــور کــه مشــاهده میشــود در
مرحلــة یــادداری بیــن گــروه  Left M1و  Practiceتفــاوت معنیداری وجــود دارد.
ب :نمــرات مهــارت چهــار گــروه را نشــان میدهــد ،همانطــور کــه مشــاهده
میشــود بیــن گروههــای  left M1وگــروه  right Mو همچنیــن بیــن گــروه left
 M1و گــروه تمریــن تفــاوت معن ـیداری مشــاهده میشــود.

زمــان حرکــت :اثــر اصلــی زمــان ،گــروه و تعامــل زمــان ×
گــروه معنــیدار نمیباشــد.
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خطــای ثابــت :اثــر اصلــی زمــان معنـیدار اســت بــه طــوری
کــه بیــن پیشآزمــون و همــة مراحــل تفــاوت معنــیداری
وج��ود داشتــ همچنیــن اثــر اصلــی گــروه و تعامــل زمــان ×
گـ�روه نیـ�ز معنـ�یدار بـ�ود ( .)P≥0/05آزمــون تحلیــل واریانــس
یــک راهــه در پیشآزمــون تفــاوت معنــیداری بیــن گروههــا
نشــان نــداد ( ،)f)3(=0/159 ،P=0/923امــا در مراحــل اکتســاب
( )f)3(=33/262 ،P=0/001و یــادداری ()f)3(=3/434 ،P=0/026
تفــاوت معن ـیداری بیــن گروههــا مشــاهده شــد .ایــن تفــاوت

در مرحلــة اکتســاب بیــن گــروه  Left DLPFCنســبت بــه ســایر
گروههـ�ا ( )P≥0/05و در مرحلــة یــادداری بیــن گــروه right
 DLPFCو  left DLPFCمشــاهده شــد (نمــودار  2الــف).
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مهــارت :اثــر زمــان معنــیدار بــود بــه طــوری کــه بیــن
همـ�ة مراحـ�ل تفـ�اوت معنـ�یداری مشـ�اهده شـ�د (.)P≥0/05
اثــر گــروه و تعامــل زمــان × گــروه نیــز معن ـیدار بــود .ایــن
تفــاوت تنهــا در مرحلــة اکتســاب ()f)3(=13/898 ،P=0/001
بیــن گروههــای  Left DLPFCنســبت بــه ســایر گروههــا
( )P≥0/05مشــاهده شــد (نمــودار  2ج).
بحث و نتيجهگيري
تخصــص عمــل یافتگــی نیمکــرة چــپ در برنامهریــزی
حر کت
کمــی کــردن الگوهــای تعمیــم یافتــه یــک روش مفیــد بــرای
ّ
اســتنباط وجــود یــک ســاختار عصبــی از فراینــد یادگیــری
حرکتــی (برنامــة حرکتــی) در مغــز اســت ( .)25، 26در مطالعة
کمــی کــردن الگوهــای حرکتــی و اســتفاده
حاضــر نیــز بــا ّ
از تحریــک آنــدی در نیمکــرة چــپ فــرض تخصــص عمــل
یافتگــی نیمکــرة چــپ در برنامهریــزی حرکتــی تأییــد شــد.
همچنیــن تضعیــف شــدن دقــت حرکــت در نتیجــة تحریــک
کاتــدی نیمکــرة راســت بــر تخصــص عمــل یافتگــی نیمکــرة
راســت در دقــت رســیدن بــه هــدف اشــاره دارد.

بــه هنــگام یادگیــری حرکتــی تغییــرات کارکــردی و
ســاختاریای در برخــی شــبکههای عصبــی ماننــدM1 :
و  DLPFCبــه وجــود میآیــد و روابــط رفتــاری و عصبــی
مربــوط بــه یادگیــری حرکتــی را تغییــر میدهــد (31
 )30،و پیشــنهاد میشــود کــه تأثیــرات ســودمند tDCS
روی یادگیــری حرکتــی بــه تقویــت ایــن شــبکههای عصبــی
و بهبــود تغییــرات فیزیولــوژی -ســلولی کــه همــراه بــا
تمریــن اتفــاق میافتــد مربــوطشــود ،بــه ویــژه ایــن کــه
میتوانــد باعــث کاهــش میــزان ناقليــن عصبــي 9بازدارنــده
(ماننــد گامــا آمینوبوتریــک اســید ) )10(GABAو یــا افزایــش
ناقليــن عصبــي تحریــک شــده و بــا بهبــود پارامترهایــی کــه
تحریکپذیــری قشــر حرکتــی را افزایــش میدهــد عملکــرد
و یادگیــری حرکتــی را تســهیل کنــد ( .)14، 32از دیگــر
اثــرات  tDCSافزایــش ســطوح  BDNFدرنتیجــة تحریــک
میباشــد کــه میتوانــد بــه ذخیــرة پتانســیل عصبــی کمــک
کنــد و یادگیــری حرکتــی را بهبــود دهــد ( .)33آخریــن اثــر
Neurotransmitter
gamma-aminobutyric acid
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نتایـ�ج اس��تاکل و وانــگ نشــان داد کــه جهــت انتقــال بیــن
عضــوی بســته بــه شــرایط تغییــر میکنــد ،هنگامــی کــه روی
ویژگیهــای دینامیکــی تمرکــز میشــد میــزان انتقــال از
راســت بــه چــپ و هنگامــی کــه روی ویژگیهــای فضایــی
تمرکــز میشــد میــزان انتقــال از چــپ بــه راســت بیشــتر
میشــد .برتــری در انتقــال اطالعــات دینامیکــی (ایمپالــس
نیــرو) کــه مشــخصة برنامهریــزی حرکتــی میباشــد از

بررســی تأثیــر  tDCSو تخصــص عمــل یافتگــی
نیمکــرهای
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نتایــج مطالعاتــی کــه بــه بررســی تخصــص عمــل یافتگــی
نیمکرههــای مغــز در کنتــرل عملکردهــای مختلــف حرکتــی
پرداختهانــد از برتــری نیمکــرة چــپ در اســتفاده از مکانیزمهــای
پیــش گویانــه بــرای الگوهــای هماهنــگ و هماهنگــی بیــن
اجــزای حرکــت ( ،)7، 8، 12کنتــرل توالــی و زمانبنــدی حرکــت
کــه مهمتریــن ویژگــی برنامهریــزی حرکتــی اســت ( ،)5برتــری
نیمکــرة چــپ در یادگیــری مهارتهایــی کــه نیــاز به ســازگاری
ندارنــد و در آن فــرد میتوانــد حرکــت را بــدون نیــاز بــه تغییــر
بــا اســتفاده از مکانیســمهای پیشخورانــدی برنامهریــزی
و اجــرا کنــد ( )17، 27و کنتــرل اطالعــات دینامیکــی کــه
مشــخصة برنامهریــزی حرکتــی و مکانیســمهای پیشگویانــه
اســت ( )10حمایــت میکننــد کــه همگــی بــر برتــری یافتگــی
نیمکــرة چــپ در کنتــرل حرکــت بــا اســتفاده از اطالعــات
پیشخورانــدی و مکانیســمهای برنامهریــزی حرکتــی تأکیــد
میکننــد .ایــن درحالــی اســت کــه نتایــج بســیاری از مطالعــات
کــه روی بیمــاران بــا آســیب در یــک نیمکــره انجام شــده اســت
نشــان میدهــد کــه نیمکــرة راســت بــه صــورت عمــدهای
مکانیزمهــای کنترلــی مربــوط بــه زمــان اجــرای فعالیــت ،نــه
مکانیســمهای پیشخورانــدی قبــل از اجــرا را برعهــده دارد
و آســیب بــه نیمکــرة راســت منجــر بــه عــدم توانایــی در بــه
پایــان رســاندن دقیــق حرکــت میشــود (.)7، 8، 28

راســت بــه چــپ میتوانــد نشــاندهندة تخصــص عمــل
یافتگــی سیســتم نیمکــرة چــپ در کنتــرل مکانیســمهای
پیشخورانــدی و برنامهریــزی حرکتــی باشــد در حالــی
کــه برتــری در انتقــال اطالعــات فضایــی از چــپ بــه راســت
نشــاندهندة تخصــص عمــل یافتگــی نیمکــرة راســت در
پــردازش اطالعــات فضایــی اســت .اســچامبرا و همــکاران نیــز
نشــان دادنــد کــه تحریــک الکتریکــی نیمکــرة چــپ بــاtDCS
بهبــود بیشــتری را در اجــرا نســبت بــه تحریــک نیمکــرة
راســت و گــروه کنتــرل ایجــاد کــرده اســت و پیشــنهاد شــد
کــه احتمــاالً نیمکــرة چــپ نســبت بــه راســت در یادگیــری
مهارتهــای حرکتــی تخصــص عمــل یافتگــی بیشــتری دارد
( .)17بنابرایــن نتایــج مطالعــة اســتاکل و وانــگ و همچنیــن
اســچامبرا و همــکاران بــا نتایــج ایــن مطالعــه همراســتا بــود،
امــا بــا نتایــج مطالعة تومــاس و همــکاران کــه در آن از کودکان
ســالم بهعنــوان آزمودنــی و از دســتگاه آنالیــز حرکــت بــرای
بررســی وجــود برنامــة حرکتــی اســتفاده کردنــد همخوانــی
نــدارد .ذکــر ایــن مطلــب منطقــی اســت کــه در افــراد ســالم
بــه خاطــر ارتبــاط بیــن دو نیمکــره توســط جســم پینــهای،
برنامــة حرکتــی توســط هــر نیمکــره از مغــز کــه کنتــرل و
بــه وســیلة هــر اندامــی از بــدن کــه اجــرا شــود ویژگیهــای
کلــی خــود را حفــظ میکنــد .زیــرا بنــا بــه گفتــة الکســاندر
تنهــا بعــد از آســیب دیــدن جســم پینـهای یــا صدمــه دیــدن
یــک نیمکــره میتــوان شــواهد جانبــی شــدن را بــه وضــوح
مشــاهده کــرد ( .)29بنــا بــه نتایــج گــزارش شــده از مطالعــات
دیگــر و نتایــج مطالعــة حاضــر میتــوان پیشــنهاد کــرد کــه
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه نیمکــرة چــپ در فرایندهــای
پیشخورانــدی و برنامهریــزی حرکتــی و نیمکــرة راســت در
دقــت رســیدن بــه هــدف تخصــص عمــل یافتگــی بیشــتری
داشــته باشــند.
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احتمالــی  tDCSتأثیــرات مثبــت تحریــک بــه علــت بهبــود
فرایندهــای کدگــذاری در حافظــة حرکتــی در قشــر حرکتــی
اولیــه میباشــد کــه از اثــرات بســیار مهــم تمریــن بــه هنــگام
یادگیــری حرکتــی میباشــد (.)34

درگیــر شــدن مؤثــر در دنیــا نیازمنــد درک درســت قواعــدی
اســت کــه دنیــا را میســازند ،چیــزی کــه در واقــع مدلهــای
درونــی نامیــده میشــود .موفقیــت هــر مــدل ذهنــی بــه
توانایــی ســازگار شــدن بــا تغییــرات ایجــاد شــده یعنــی
بـهروز رســانی مــدل بســتگی دارد ( .)38از آنجایــی کــه نتایــج
مطالعــة حاضــر نشــان داد کــه نیمکــرة چــپ در مکانیسـمهای
پیشخورانــدی و برنامهریــزی حرکتــی و نیمکــرة راســت در
دقــت رســیدن بــه هــدف تخصــص عمــل یافتگــی بیشــتری
دارنــد ،نتایــج بــا فرضیــة هیبریــدی کنتــرل حرکــت یــادا و
ســاینبورگ قابــل تفســیر اســت .در ایــن فرضیــه کــه شــامل
دو بخــش اســت پیشــنهاد میشــود هــر نیمکــره بــرای
مکانیزمهــای کنتــرل حرکتــی متفاوتــی تخصــص عمــل
یافتــه اســت .بخــش  -Aکنتــرل پیشگویانــه 12کــه مســئول
کنتــرل مســیر و جهــت حرکــت از طریــق برنامهریــزی
حرکــت بــا اســتفاده از اطالعــات پیشخورانــدی اســت و
بخــش  -Bکنتــرل مقاومتــی 13کــه مســئول کنتــرل دقــت
پایانــی حرکــت از طریــق اســتفاده از بازخــورد حســی حرکتــی
اســت ( .)39در ارتبــاط بــا ایــن کــه ایــن تخصــص عمــل
یافتگــی از نــوع ضعیــف اســت کــه در آن هــر دو نیمکــره
میتوانــد پــردازش را انجــام دهنــد امــا یکــی بــا کارامــدی
بیشــتر یــا ایــن کــه از نــوع قــوی اســت کــه در آن تنهــا یــک
نیمکــره پــردازش را انجــام میدهــد و جســم پینــهای بــرای
عملکــرد یکپارچهســازی ضــروری اســت ( ،)12پیشبینــی
میشــود ایــن تخصــص عمــل یافتگــی از نــوع ضعیــف باشــد،
زیــرا تمریــن و تحریــک نیمکــرة راســت نیــز منجــر بــه بهبــود
برنامهریــزی حرکتــی شــده اســت بــا ایــن وجــود اثبــات ایــن
موضــوع نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتر در ایــن زمینــه را طلــب
میکنــد.
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موضــوع مهــم ایــن اســت کــه بــه هنــگام اکتســاب
مهارتهــای حرکتــی اثــرات  tDCSمیتوانــد بســته بــه
شــرایط ( ،)35کاتــد و آنــد بــودن ( )21، 36و نــوع تکلیــف
( )37متفــاوت باشــد .بهعنــوان مثــال فرنگــی و همــکاران
در مطالعــهای روی بیمــاران ســکتة مغــزی نشــان دادنــد
کــه افزایــش فعالیــت بــا تحریــک در نیمکــرة آســیب دیــده
میتوانــد منجــر بــه بهبــود ریــکاوری شــود ،در حالــی کــه
فعالیــت اضافــی در نیمکــرة ســالم ممکــن اســت بــه یــک
راهبــرد ناســازگارانه منجــر شــود ( .)35منصــوری و همــکاران
نیــز نشــان دادنــد کــه اثــرات  tDCSروی  DLPFCبســته بــه
نــوع تکلیــف میتوانــد متفــاوت باشــد .نتایــج نشــان داد کــه
تحریــک کاتــدی و تحریــک آنــدی  DLPFCبــه ترتیــب منجــر
بــه بیشــترین اثــر در تکلیــف جــور کــردن کارد ویسکونســین
) 11(WCSTو تکلیــف  Stop taskشــد .در  WCSTو تکلیــف
توقــف ،تعدیلهــای ایجــاد شــده منعکــس کننــدة فرایندهــای
متفاوتــی اســت کــه بــه ترتیــب در تعدیــل انتقــال قوانیــن
مربــوط بــه رفتــار و تعدیــل کنتــرل بــازداری از پاســخ درگیــر
میباشــند و قطبــی از  tDCSکــه میتوانــد بیشــترین اثــر را
داشــته باشــد بیــن دو تکلیــف متفــاوت میباشــد .بنابرایــن
تعدیــات بــه وجــود آمــده بــه وســیلة  tDCSبــه قطبیــت و
ویژگــی تکلیــف وابســته اســت ( .)37در مطالعــة حاضــر نیــز
فــرض تخصــص عمــل یافتگــی نیمکــرة چــپ در برنامهریــزی
حرکتــی بــه وســیلة بهبــود عملکــرد در نتیجــة تحریــک آنــدی
و فــرض تخصــص عمــل یافتگــی نیمکــرة راســت در دقــت
رســیدن بــه هــدف در نتیجــة تضعیــف عملکــرد بــه وســیلة

تحریــک کاتــدی تأییــد شــد.
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