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ABSTRACT
Introduction: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) can improve or impair the
function of the brain. Deficiency in response inhibition has been considered as one of the causes
of psychiatric disorders, such as obsessive-compulsive disorder (OCD). The present investigation
scrutinized the effect of transcranial direct current stimulation through simultaneous uni-side
anodal on response inhibition in patients suffering from OCD.

Materials and Methods:

The participants were 25 patients who referred to Counseling Center of the Azarbaijan Shahid
Madani University in 1396. The participants were divided in two groups and received two
different types of stimulations; anodal and sham stimulations on F3 area as well as cathode
stimulation on the orbitofrontal cortex (ten 20-minute 2mA tDCS sessions).

Results: The

results revealed that application of tDCS through simultaneous anodal significantly improved
response inhibition in patients suffering from OCD. Conclusion: The findings have shown
that application of anodal tDCS can improve the response inhibition in OCD patients, possibly
via enhancement of excitability in the prefrontal cortex.
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چــــــــكيده
مقدمه :تحريک جريان مستقیم فراجمجمهای ميتواند عملکرد مغز را بهبود بخشد يا مختل كند .نقصان
بازداری پاسخ بهعنوان یکی از علل اختاللهای روانپزشكي از قبيل اختالل وسواس فکری -عملی ،مطرح
شده است .مطالعة حاضر با بررسي تأثير تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای از طريق آندال تک
موضعی بر بازداری پاسخ در بیماراني كه از اختالل وسواس فکری –عملی رنج ميبرند انجام شد .مواد و
روشها :شركتكنندگان  25بيمار بودند كه به مرکز مشاوره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال
 1396مراجعه كرده بودند .شركتكنندگان به دو گروه تقسيم شدند و دو نوع متفاوت تحريك آند تک
موضعی و ساختگي بر روي ناحية  F3و همچنين تحريك كاتد در ناحية قشر اوربيتوفرونتال ( 10جلسة
 20دقيقهاي تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای  2ميليآمپر) دريافت كردند .يافتهها :نتایج نشان
داد که استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای به روش آندال تک موضعی همزمان به طور
معنيداري بازداری پاسخ در بیماراني كه از اختالل وسواس فکری -عملی رنج ميبرند را بهبود ميبخشد.
نتيجهگيري :يافتهها نشان ميدهد که استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای به روش آندال
تک موضعی ميتواند از طريق افزايش تحريكپذيري در قشر پيشپيشاني ،بازداري پاسخ در بيماران داراي
اختالل وسواس فکری –عملی را بهبود بخشد.
كليد واژهها:

 .1تحریــک الکتریکــی
مســتقیم فراجمجمــه ای
 .2بيماران
 .3قشر پيشپيشاني
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بســیاری از مطالعــات ،ناهنجاریهــای شــناختی و
نوروپســیکولوژیک را در بیمــاران مبتــا بــه اختــال
وســواس فکــری عملــی نشــان میدهنــد ( .)6، 7نقایصــی
در کارکردهــای اجرایــی( 3توجــه گزینشــی ،تصمیمگیــری،
برنامهریــزی و بــازداری پاســخ بــه محرکهــای نامربــوط)،
یافــت شــد کــه بــا برخــی عوامــل نوروبیولوژیــک مرتبــط اســت
( .)8، 9اصطــاح کارکردهــای اجرایــی در واقــع بــه مثابــه
واســطة بیــن مدارهــای پیچیــدة عصبــی هســتند کــه ارتبــاط
بیــن مناطــق مجــزا در قطعــة پیشــانی را بــا ســایر مناطــق
قشــری و زیرقشــری و همچنیــن مناطــق مرتبــط بــا اختــاالت
روانپزشــکی از جملــه اختــال  OCDبرقــرار میســازند کــه در
نتیجــه آســیب بــه مدارهــای فرونتــال -اســتریاتال 4یــا اختــال
در ســوخت و ســاز ایــن مدارهــا بــه کارکردهــای اجرایــی
Medial frontal
Striatum
9
Demter
10
Profonetal cortex
11
Cognitive deficits

نارســاییهای موجــود در ایــن دو سیســتم بــازداری نــه تنهــا
بــر نشــانههای رفتــاری و شــناختی اختــال  OCDبلکــه
همچنیــن بــر غالــب نقصهــای عصــب روانشــناختی یافــت
شــده در ایــن اختــال ،پیرامــون توجــه ،حافظــة برنامهریــزی
و تصمیمگیــری نیــز داللــت دارد ( .)12، 13فراینــد بــازداری
پاســخ یکــی از عملکردهــای شــناختی اختصاصــی قطعــة
پیشــانی مغــز اســت .مطالعــات تصویربــرداری نشــان داده کــه
ایــن فراینــد بــه طــور اختصاصــی توســط نواحــی حدق ـهای،6
پیشپیشــانی میانــی 7و همچنیــن اتصــال قطعــة پیشــانی
بــا جســم مخطــط 8هدایــت میگــردد ( .)14بنابرایــن،
بــازداری یکــی از کنشهــای اجرایــی اســت کــه مفهــوم
کلیــدی در روانشناســی شــناختی محســوب میشــود و
در مبتالیــان اختــال وســواس فکــری عملــی بهعنــوان
یکــی از عوامــل مهــم همبســتگی یــا حتــی علّــی مطــرح
میشــود ( .)15دمتــر 9و همــکاران در پژوهــش بــا عنــوان
کارکردهــای اجرایــی آســیب دیــده در اختــال OCD
خاطــر نشــان شــدند ،آسیبشناســی بســیار مهــم کــه
بــه نیمــرخ عصــب روانشــناختی اختــال  OCDمربــوط
میشــود ،اختــال سیســتم اجرایــی اســت ( .)16عــاوه بــر
ایــن ،نتایــج بررســیها در مطالعــهای بــا عنــوان توجــه و
شــناخت قشــر پیشپیشــانی 10آســیبدیده در بیمــاران
دارای اختــال وســواس فکــری عملــی نشــان داد کــه بیمــاران
مبتــا بــه اختــال وســواس فکــری عملــی دارای کمبودهــای
شــناختی 11میباشــند (.)17
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Neurotransmitters
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نســخة پنجــم راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانی،
طبقــة اختــاالت وســواس فکــری عملــی و اختــاالت مرتبــط
را شــامل اختــال وســواس فکــری عملــی ( ،1)OCDاختــال
بدشــکلی بدنــی ،اختــال احتــکار ،اختــال کندن مــو و اختالل
کنــدن پوســت ،معرفــی میکنــد .مشــخصة کلیــدی و رایــج در
میــان نشــانههای ایــن اختاللهــا ،اشــتغالهای وسواســی
و رفتارهــای تکــراری اســت ( OCD .)1بــا وســواسهای
فکــری و یــا عملــی مشــخص میشــود .وســواسهای فکــری
بــه افــکار ،تکانههــا یــا تصاویــر عــود کننــده و مداومــی
اطــاق میشــود کــه بــه صــورت ناخواســته و مزاحــم تجربــه
میشــوند و ناراحتــی قابــل توجهــی را ایجــاد میکننــد .در
حالــی کــه وســواسهای عملــی شــامل رفتارهــا یــا تشــریفات
ذهنــی تکــراری و زمانگیــر اســت کــه افــراد بــرای کاهــش
اضطــراب ناشــی از وســواسهای فکــری انجــام میدهنــد
( .)2علــت اصلــی  OCDکامــ ً
ا مشــخص نیســت .عوامــل
ژنتیکــی ،محیطــی و ناهنجاریهــای کارکــردی در انتقــال
دهندههــای عصبــی 2مغــز میتوانــد منجــر بــه  OCDشــود
( .)3وســواس فکــری عملــی معمــوالً در نوجوانــی یــا اوایــل
بزرگســالی شــروع میشــود ،شــیوع  OCDمعمــوالً تدریجــی
اســت و بیشــتر در اوایــل نوجوانــی یــا اوایــل بزرگســالی و پــس
از یــک رویــداد اســترسزا ،مثــل حامگــی ،زایمــان و مشــکالت
در روابــط عاطفــی و شــغلی ،ظاهــر میشــود .حــدود  2تــا
 3درصــد مــردم در مرحلــهای از زندگــی خــود بــه اختــال
وســواس فکــری عملــی دچــار میشــوند .ایــن اختــال حــدودا ً
پنجــاه میلیــون نفــر در سراســر جهــان را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ( )4و بــه دلیــل ماهیــت ناتــوان کننــدهای کــه دارد
خیلــی ســریع بــر تواناییهــای شــخصی ،کارایــی شــغلی،
ســازگاری اجتماعــی و روابــط بیــن فــردی تأثیــر میگــذارد و
بــا کیفیــت پاییــن زندگــی همــراه اســت (.)5

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.2.1

مقدمه

فــرد صدمــه میزنــد ( .)10همچنیــن بررســیها حاکــی از
تغییــرات نواحــی اوربیتوفرونتــال -اســتریاتال 5در  OCDاســت.
ایــن مــدار مغــزی کــه متصــل کننــدة مناطــق زیرقشــری
و قشــری مغــز کــه مخصــوص بــازداری رفتــار هســتند،
در اختــال  OCDبــه صــورت طبیعــی عمــل نمیکننــد
( .)7عــاوه بــر ایــن همزمــان بــا رشــد نظریههــای ســبب
شــناختی ،عالمــت شــناختی و درمانــی پیرامــون اختــال
وســواس فکــری عملــی ،در مــورد عاليــم عصــب روانشــناختی
و عصبشــناختی ایــن اختــال نیــز یافتههــای جدیــدی
ارائــه شــده اســت .بهویــژه بررســیهای عصــب روانشــناختی
صــورت گرفتــه پیرامــون ایــن اختــال ،تنوعــی از تکالیــف
شــناختی را مــاک قــرار میدهــد کــه بــه نظــر میرســد
در آنهــا عملکــرد بیمــاران مبتــا بــه  OCDدر مقایســه بــا
جمعیتهــای دیگــر و نمونههــای غیربالینــی دچــار نقصــان
باشــد .مطابــق بــا مکانیســمهای عصــب شــناختی درگیــر
در اختــال  ،OCDچنیــن انگاشــته میشــود کــه ایــن
اختــال نارســاییهایی را در دو فراینــد بــازداری عمــده در
بــر میگیــرد :الــف) فراینــد بــازداری شــناختی :مرتبــط بــا
نشــانههای فکــری و ب) فراینــد بــازداری رفتــاری :مرتبــط بــا
نشــانههای عملــی (.)11
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Dinn, Aycicegi, Goral
18
Dorsolateral prefrontal cortex
19
Hogeveen, Grafman, Aboseria, Bikson, Hauner and David
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تاکنــون پژهشــگران بــا روشهــای مختلفــی ماننــد روشهــای
شــناختی -رفتــاری بــه بررســی و درمــان اختــال وســواس
فکــری عملــی اقــدام کردهانــد .امــا مطالعــات پژوهشــگران
روش نویــن دیگــری را بــرای مطالعــه و حتــی درمــان ایــن
اختــال ارائــه میدهنــد .یکــی از ایــن روشهــا ،تحریــک مغــز
از روی جمجمــه بــا اســتفاده از جریــان مســتقیم الکتریکــی
( 14)tDCSمیباشــد .در ایــن روش کــه کامـــ ً
ا غیرتهاجمــــی
و ایمــن جهــت تحریــک مغــزی اســــت بــا اســتفاده از یــک
جریــان الکتریکــی ضعیــف (حداکثــر تــا 2میلیآمپــر)
نواحــی خاصــی از مغــز را تحریــک میکننــد کــه ایــن کار
میتوانــد اثــرات درمانــی برجــای بگــذارد .جریــان الکتریکــی
مســتقیم کــه بــه قشــر مغــز میرســد در ســطح نورونهــا یــا
ســلولهای مغــزی در ناحیــة قطــب مثبــت( 15آنــد) باعــث
دپوالریزاســیون و در ناحیــة قطــب منفــی( 16کاتــد) باعــث
هیپرپوالریزاســیون میشــود ایــن عمــل باعــث ورود کلســیم
بــه داخــل ســلول شــده و در نتیجــه باعــث افزایــش فعالیــت
ســلولی و آســتانة اســتراحت غشــاء میگــردد کــه خــود ایــن
فراینــد نیــز باعــث افزایــش میــزان گلوکــز و اکســیژن در
آن ناحیــه شــده و بــه ترمیــم مغــز کمــک میکنــد (.)21
بــا توجــه ﺑﻪ آنچــه کــه ذکــر شــد ،ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
اﺧﺘﻼل وســواس فکــری عملــی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ نقــص در
ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ بــازدای پاســخ اســت کــه نتایــــج پژوهشهــــا
حاكــــی از اثربخشــــی درمــان تحریــک الکتریکــی مســتقیم

همچنیــن در مطالعــهای ،دیــن ،آیسیســجی ،گــورال 17و
همــکاران بــا اســتفاده از تحریــک طوالنیمــدت  tDCSبــه
بررســی عالیــم وســواس و بهبــود کارکردهــای اجرایــی در
بیمــاران دارای اختــال وســواس فکــری عملــی مقــاوم بــه
درمــان پرداختنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تحریــک
طوالنیمــدت آنــد در ناحیــة  18DLPFCچــپ ( )F3عالیــم
اختــال وســواس فکــری عملــی را کاهــش میدهــد و کنتــرل
کارکردهــای اجرایــی را بهبــود میبخشــد ( .)23همچنیــن
در یــک مطالع ـهای هوگوییــن ،گرافمــن ،آبوســریا ،بیکســن و
هانــر ،)24( 19اثــرات اعمــال تحریــک  tDCSرا در بــازداری
پاســخ افــراد بزرگســال ســالم مــورد بررســی قــرار دادنــد و
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تحریــک  tDCSدر ناحیــة قشــر
پیشپیشــانی ( )F3و آمــوزش تکلیــف مرتبــط بــا بــازداری
پاســخ ،باعــث بهبــود عملکــرد بــازداری پاســخ شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن پژوهشــگران تأثیــر اعمــال تحریــک الکتریکــی
فراجمجمـهای را بــر روی عملکــرد بــازداری پاســخ و همچنیــن
بــر کاهــش عاليــم وســواس بــا دو بیمــار دارای اختــال
وســواس فکــری عملــی مقــاوم بــه درمــان مــورد بررســی
قــرار دادنــد .مقایســة نتایــج پیشآزمــون و پسآزمــون
در هــر دو بیمــار نشــان داد کــه بعــد از اعمــال تحریــک
الکتریکــی ،عالیــم بالینــی و شــدت وســواس در دو بیمــار
کاهــش معنـيداری داشــت همچنیــن تحریــک آنــد بــا بهبــود
بــازداری پاســخ همــراه بــوده اســت و در پایــان جلســات tDCS
اجتنــاب فــرد از محرکهایــی کــه قبــ ً
ا اضطــراب برانگیــز
بودنــد ،کاهــش یافتــه و فــرد بــه راحتــی میتوانــد بــا آنهــا
رو بــهرو شــود ( .)25بنابرایــن بــر اســاس نتایــج تحقیقــات
مختلــف ( ،)22-25همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه مطالعاتــی
بــا هــدف تعییــن اثــر بخشــی تحریــک الکتریکــی مســتقیم
فراجمجم ـهای و برنامــة توانبخشــی شــناختی رایان ـهای ،روی
کارکردهــای اجرایــی از جملــه بــازداری پاســخ بیمــاران دارای
اختــال وســواس فکــری عملــی انجــام نگرفتــه ،در ایــن
پژوهــش ســعی بــرآن اســت تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ داده
شــود کــه آیــا تحریــک الکتریکــی مســتقیم فراجمجمــهای
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در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺶ آﻣﻮزش ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روي
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنــدﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس فکــری
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮد ،ﻧﺘایــج ﻧﺸﺎن داد آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧة ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي عملــی را
نیــز کاهــش داد ( .)18در تأییــد اثربخشــی آمــوزش شــناختی،
بوهلمــان 12و همــکاران روی بازآمــوزی شــناختی ،مطالع ـهای
را جهــت بهبــود ســازماندهی اختــال وســواس فکــری عملــی
روی بازآمــوزی شــناختی ایــن بیمــاران انجــام دادنــد و بــه این
نتیجــه رســیدند کــه افــراد گــروه آزمایشــی نســبت بــه گــروه
کنتــرل اختــال  ،OCDبهبــودی در ســازماندهی در طــول
13
رمزگردانــی را نشــان میدهنــد ( .)19در بررس ـیهای بانــون
و همــکاران در مــورد کارکردهــای اجرایــی بیمــاران مبتــا بــه
اختــال وســواس فکــری عملــی دریافتنــد کــه بــا وجــود
قرائــن روانشــناختی عصبــی در مــورد کارکــرد اجرایــی ضعیــف
در اختــال  ،OCDتاکنــون یافــت نشــده کــه ایــن کمبــود،
مربــوط بــه ویژگــی (یعنــی مســتقل از نشانهشناســی) اســت
یــا مربــوط بــه حالــت (وابســته بــه نشانهشناســی) میباشــند
( .)20در کل نتایــج ،کمبودهــای کارکــرد اجرایــی ویــژه در
اختــال وســواس فکــری عملــی را تأییــد کــرد .کوشــشها
در جهــت درک و درمــان اختــال وســواس فکــری عملــی بــه
پژوهشهــای گســتردهای در دو دهــة اخیــر منجــر گشــته
اســت (.)14

فراجمجمــهای بــر کاهــش عالیــم اختــال وســواس فکــری
عملــی و بهبــود بــازداری پاســخ میباشــند .بــه طــور مثــال
در پژوهشــی کــه علیــزاده گــورادل ،پوراســمعیلی ،موالیــی و
صادقــی موحــد بــه بررســی اثــر بخشــی تحریــک الکتریکــی
مســتقیم فراجمجمــهای بــر عالیــم وســواس ،اضطــراب و
افســردگی بیمــاران دارای اختــال وســواس فکــری عملــی بــه
مــدت ده جلســه پرداختــه بودنــد ،بــه ایــن یافتــه رســیدند کــه
تحریــک  tDCSکاتــودال روی ناحیــة قشــر اوربیتوفرونتــال و
تحریــک آنــودال روی ناحیــة پسســری ( O2یــک درمــان
موفقیتآمیــز بــرای بیمــاران دارای اختــال وســواس فکــری
عملــی میباشــد) و عالیــم وســواس ،اضطــراب و افســردگی
ایــن بیمــاران را بهبــود میبخشــد (.)22
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مواد و روشها

جامعة آماری و نمونه

الف -آزمون استروپ کالسیک

شیوة اجرا

بهمنظــور بررســی توانایــی بــازداری پاســخ از نســخة رایان ـهای

ابزارهای پژوهش

Madzly obsessive- compulsive
Classic stroop test
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روش پژوهــش حاضــر نیمــه آزمایشــی همــراه بــا پیشآزمــون
و پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل میباشــد .جامعــة آمــاری ایــن
مطالعــه را تمامــی مراجعــان دارای اختــال وســواس فکــری
عملــی مرکــز مشــاوره و خدمــات روانشــناختی دانشــگاه شــهید
مدنــی آذربایجــان تبریــز در ســال  1396تشــکیل میدهنــد
کــه اختــال آنهــا توســط روانپزشــک ،روانشــناس بالینــی
و پرسشــنامة وســواس فکــری عملــی مادزلــی 20تأییــد شــده
بــود .نمونــة ایــن پژوهــش را  25نفــر از افــراد دارای اختــال
وســواس فکــری عملــی تشــکیل میدهنــد کــه بــه صــورت
نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب و بــا همتاســازی از نظــر
تحصیــات ،ســن و هــوش در دو گــروه آزمایشــی ( 13نفــر)
بــا میانگیــن ســنی  22/08و شــم (12نفــر) بــا میانگیــن
ســنی  22/60بــه صــورت تصادفــی تخصیــص داده شــدند.
مالکهــای ورود جهــت شــرکت در پژوهــش شــامل :داشــتن
تحصیــات حداقــل کارشناســی ،دامنــة ســنی بیــن ،18-35
ضریــب هوشــی بــا دامنــة  100تــا  130بــر اســاس آزمــون
هــوش پیشــرفتة ریــون ،تشــخیص قطعــی اختــال وســواس
فکــری عملــی و داشــتن عالیــم شــایع ایــن اختــال بــر اســاس
راهنمــای تشــخیصی آمــاری اختــاالت روانــی ،DSM-5
تأییــد روانپزشــک یــا روانشــناس بالینــی کــه در پرونــدة
درمانشــان نیــز موجــود باشــد و پرسشــنامة وســواس فکــری
عملــی مادزلــی ،داشــتن روزانــه زمــان کافــی بــرای دریافــت
تحریــک  tDCSو توانبخشــی شــناختی بــه مــدت ده جلســه
بــود .مالکهــای خــروج شــامل :ســابقة صــرع و تشــنج،
ســابقة ســومصرف مــواد و الــکل ،ابتــا بــه ســایر بیماریهــای
جســمانی و روانــی از جملــه ســابقة ضربــة مغــزی ،افســردگی
شــدید ،اضطــراب و ناراحتیهــای قلبــی و داشــتن فــاز فعــال
در اختــاالت روانپریشــی ماننــد اســکیزوفرنی و اختــاالت
دوقطبــی ،ســابقة درمــان  tDCSبــرای درمــان هــر اختاللــی،
ســابقة دریافــت دارو درمانــی و روان درمانــی ،بــاردار بــودن،
ایمپلنتهــای درون جمجمــهای (از قبیــل شــانت ،باطــری
قلــب ،تحریــک کنندههــا ،الکترودهــا) و هــر شــی فلــزی
دیگــری کــه در نزدیکــی ســر قــرار دارد (مثــل دهــان) و
نمیتــوان آن را جــدا کــرد و غیبــت در طــی جلســات بــود.
از جملــه مالحظــات اخالقــی رعایــت شــده در ایــن پژوهــش،
کــد اخالقــی  IR.TBZMED.REC.1396.217دانشــگاه علــوم
پزشــکی تبریــز بــود کــه شــامل شــرکت کام ـا داوطلبانــه در
پژوهــش ،عــاری بــودن دســتگاه از هرگونــه عــوارض منفــی
جــدی در برنداشــتن هیــچ گونــه تبعــات منفــی در صــورت
عــدم تمایــل افــراد بــه ادامــة همــکاری بــود.
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بــر بــازداری پاســخ بیمــاران دارای اختــال وســواس فکــری
عملــی مؤثــر میباشــد؟

ایــن طــرح در محیــط کامـ ً
ا ســاکت و آرام اجرا شــد .متغیرهایی
ماننــد دمــا ،نــور و صــدا در تمــام جلســات تــا حــد امــکان
کنتــرل شــدند .قبــل از شــروع هرگونــه برنامــة مداخلـهای ،کــد
اخالقــی مربــوط بــه موضــوع پژوهــش حاضــر از دانشــگاه علــوم
پزشــکی تبریــز اخــذ شــد .پــس از بررســی شــرایط ورود بــه
طــرح ،جهــت انجــام پژوهــش حاضــر ،ابتــدا شــرکتکنندگان
در پژوهــش مــورد مصاحبــه قــرار گرفتنــد و نســبت بــه شــرایط
و طــول مداخلــه و همچنیــن بیخطــر بــودن آن اطالعــات
کافــی بــه آنــان ارائــه شــد .تمامــی آزمودنیهــا قبــل از شــرکت
در پژوهــش ،فــرم رضایتنامــة شــخصی آگاهانــه جهــت حضــور
در پژوهــش را تکمیــل نمودنــد و نســبت بــه رازداری و عــدم
افشــای اطالعــات بــه آنــان اطمینــان خاطــر کامــل داده شــد.
ســپس عملکــرد دســتگاه  tDCSبــا ذکــر تأثیــرات جانبــی و
نیــز توضیحاتــی دربــارة رونــد آزمــون بــه آزمودنیهــا ارائــه
شــد .قبــل از شــروع برنامــة مداخلــهای ،شــرکتکنندگان بــه
پرسشــنامة جمعیتشــناختی ،مصاحبــة تشــخیص بالینــی
 DSM-5بهمنظــور ارزیابــی وضعیــت عینــی خــود پاســخ دادنــد.
همچنیــن شــرکتکنندگان بــه وســیلة پرسشــنامة وســواس
فکــری عملــی مادزلــی و آزمــون اســتروپ کالســیک 21بــرای
ســنجش بــازداری پاســخ بهعنــوان پیشآزمــون مــورد ارزیابــی
قــرار گرفتنــد .ســپس برنامــة مداخلـهای و تحریــک  tDCSآندال
تــک موضعــی منطبــق بــا پروتــكل درمانــي پژوهــش بــر اســاس
نظــام بـينالمللـــي  10-20بــر روی گــروه آزمایشــی بــه میــزان
 2میلیآمپــر بــا الکترودهــای بــه انــدازة  35ســانتیمتر مربــع
و بــه مــدت  20دقیقــه در ده جلســة متوالــی بــه فاصلــة زمانــی
 24ســاعت بــه مناطــق قشــری در ناحیــة لــوب پیشپیشــانی
( )F3و تحریــک کاتــد بــر بــاالی قشــر حدق ـهای وارد شــد .بــه
ایــن صــورت کــه در شــروع جلســه ،آزمودنــی روی صندلــی
راحتــی مینشســت و کمتریــن ارتبــاط را بــا آزمونگــر داشــت و
تحریــک الکتریکــی در نواحــی ذکــر شــده صــورت میگرفــت.
در گــروه شم الکترودهــا بــا همــان چیدمــان و بــه مــدت
زمــــان گــــروه آزمایــــش بــــوده ،بــــا ایــــن تفــــاوت کــه
جریــــان الکتریکــــی پــــس از  30ثانیــه قطع شــد .ایــن زمان
 30ثانیــهای بهمنظــور بیخبــری بیمــار از برقــراری یــا عــدم
برقــراری جریــان الکتریکــی اســت .همچنیــن آزمودنیهــای
گــروه شــم نیــز هماننــد آزمودنیهــای گــروه آزمایشــی ،قبــل
از دریافــت تحریــک ســاختگی  30ثانیـهای توســط آزمونهــای
یــاد شــده مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد .نهایت ا پــس از اتمــام ده
جلســه ،تمامــی آزمودنــی در دو گــروه آزمایشــی و شــم مجــدد ا
بــه وســیلة آزمونهــای ذکــر شــده بهعنــوان پسآزمــون
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .همتاســازی گروههــا بــر اســاس
متغیرهــای ســن ،هــوش و تحصیــات انجــام گرفــت.
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پرسشــنامة وســواس فکــری عملــی مادزلــی توســط هاجســون
و راکمــن 25بهمنظــور پژوهــش در مــورد ابعــاد ،نــوع و حیطــة
مشــکالت وســواس تهیــه شــده اســت کــه شــامل 30مــاده
از نــوع صحیــح و غلــط اســت کــه بــه صــورت صفــر و یــک
نمرهگــذاری میشــود ( .)30در ایــن پرسشــنامه نمرههــای
باالتــر از میانگیــن  ،15بهعنــوان نمرههــای وســواس در نظــر
گرفتــه میشــوند .ایــن پرسشــنامه عــاوه بــر نمــرة کلــی

ایــن آزمــون از آزمونهــای معتبــر هــوش اســت کــه بهمنظــور
ســنجش و اندازهگیــری هــوش کلــی از پایایــی و روایــی قابــل
قبولــی برخــوردار اســت .ماتریسهــای پیشــروندة ریــون بــا
آزمــون ریــون ســیاه و ســفید یــا آزمــون ریــون بزرگســاالن
اســت کــه بــرای اندازهگیــری هــوش افــراد در همــة ســطوح
توانایــی -از کــودکان  5ســاله تــا بزرگســاالن تحصیــل کــرده
و ســرآمد -بــه کار مــیرود .پاســخ صحیــح بــه ســؤاالت
ایــن آزمــون ریــون مســتلزم فراینــد اســتدالل ذهنــی بــرای
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روش غیرتهاجمــی اســت کــه جریــان خفیــف الکتریکــی را
بــه صــورت مســتقیم از جمجمــه وارد مغــز میکنــد ( .)34در
پژهــش حاضــر ،تحریــک الکتریکــی مســتقیم فــرا جمجمـهای
بــا اســتفاده از دســتگاه دو کانالــة  NEUROSTIM-2ســاخت
شــرکت مدینــا طــب گســتر اعمــال گردیــد .ایــن دســتگاه بــا
اســتفاده از دو منبــع انــرژی مســتقل ،دو الکتــرود کاتــد و
دو الکتــرود آنــد کامــ ً
ا ایزولــه و مجــزا را در اختیــار قــرار
میدهــد .قطــب آنــد در ایــن روش منجــر بــه افزایــش
تحریکپذیــری قشــری و قطــب کاتــد منجــر بــه کاهــش
تحریکپذیــری قشــری میگــردد ( .)35ایــن دســتگاه قــادر
بــه کنتــرل دايــم امپدانــس الکترودهــا بــوده و مانــع از هــر
گونــه خطــر ســوزش و آســیبدیدگی پوســت ســر میگــردد.
شــدت جریــان خروجــی دســتگاه از  0/1میلیآمپــر تــا 2
میلیآمپــر قابــل تنظیــم میباشــد .الکترودهــا کربنــی و
رســانا بــوده و بــرای جلوگیــری از واکنــش شــیمیایی نقطــة
تمــاس بیــن الکتــرود و پوســت درون اســفنجهای مصنوعــی
آغشــته بــه محلــول کلریــد ســدیم  0/9قــرار داده شــد.
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آزمــون اســتروپ کالســیک اســتفاده شــد .آزمون اســتروپ یک
مــدل آزمایشــگاهی بــرای ســنجش بــازداری پاســخ و توجــه
انتخابــی اســت .اجــرای ایــن آزمــون ســبب فعالســازی قشــر
پیشــانی 22و ســینگولیت میشــود ( .)26ایــن آزمــون مســتلزم
فرایندهــای شــناختی متعــدد از جملــه بــازداری پاســخ ،توجــه
انتخابــی ،کنتــرل تداخــل و ســرعت پاســخ میشــود (.)27
بهعــاوه ،اســتروپ بــه نظــام پایــة توجــه نیــز اشــاره دارد
( .)28آزمــون اســتاندارد کلمــه -رنــگ اســتروپ کــه گاهــی
آزمــون کلمــه -رنــگ دنبال ـهدار نیــز نامیــده میشــود ،همــان
فراینــدی اســت کــه اســتروپ انجــام داده اســت .ایــن آزمــون
مســتلزم ایــن اســت کــه آزمودنیهــا بهســرعت ،مجموعــة
ادراکــی خــود را هنــگام مشــاهدة نامهــای رنگهــا کــه بــا
خــود رنــگ ،تطابــق دارد یــا نــدارد ،تغییــر دهنــد .نســخة
فارســی آزمــون در حالــت کلــی شــامل دو مرحلــه اســت :در
مرحلــة اول کــه مرحلــة نامیــدن رنــگ اســت ،از آزمودنــی
خواســته میشــود تــا در یــک مجموعــة رنگــی ،رنــگ شــکل
مــورد نظــر را مشــخص کنــد (مثـ ً
ا رنــگ دایــرهای را کــه چهار
رنــگ قرمــز ،آبــی ،زرد و ســبز نشــان داده میشــود ،مشــخص
کنــد) .هــدف ایــن مرحلــه تنهــا تمریــن و شــناخت رنگهــا
و جــای کلیدهــا در صفحــه کلیــد اســت و در نتیجــة نهایــی
تأثیــری نــدارد .در مرحلــة دوم کــه مرحلــة اصلــی اجــرای
23
آزمــون اســتروپ اســت ،تعــداد  47کلمــة رنگــی همخــوان
و  44کلمــة رنگــی ناهمخــوان 24بــا رنگهــای قرمــز ،آبــی،
زرد و ســبز بــه آزمودنــی نمایــش داده میشــود .منظــور از
کلمــات ناهمخــوان ،متفــاوت بــودن رنــگ کلمــه بــا معنــای
کلمــه اســت .مجموعـاً  91کلمــة رنگــی همخــوان و ناهمخــوان
بــه صــورت تصادفــی و متوالــی نشــان داده میشــود .تکلیــف
آزمودنــی ایــن اســت کــه صــرف نظــر از معنــای کلمــات،
تنهــا رنــگ ظاهــری آن را مشــخص کنــد .زمــان ارائــة هــر
محــرک بــر روی صفحــة نمایشــگر  2ثانیــه و فاصلــة ارائــه
بیــن دو محــرک  800هــزارم ثانیــه اســت .شــاخصهای مــورد
ســنجش ایــن آزمــون عبارتنــد از :دقــت (تعــداد پاســخهای
صحیــح) ،زمــان واکنــش ،تعــداد پاســخهای داده نشــده و
تعــداد خطاهــا .پایایــی آزمــون اســتروپ ،بــر اســاس پژوهــش
اوتلــو و گــراف ،بــه روش بازآزمایــی بــرای هــر ســه کوشــش بــه
ترتیــب معــادل  0/83، 0/01و  0/90بــود .قدیــری ،جزایــری،
عشــایری و قاضــی طباطبایــی پایایــی بازآزمایــی هــر ســه
کوشــش ایــن آزمــون را بــه ترتیــب  0/83 ،0/06و 0/97
گــزارش کردهانــد (.)29
ب -پرسشنامة وسواس فکری عملی مادزلی
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وســواس 5 ،نمــرة فرعــی وارســی ،شستشــو/نظافت ،کنــدی/
تکــرار ،شــک/دقیق بــودن و نشــخوار ذهنــی را میســنجد .ایــن
خــرده آزمونهــا ،آزمــون مادزلــی را بــه ابــزاری مفیــد جهــت
ارزیابــی تغییــرات در نشــانههای ویــژه تبدیــل کــرده اســت.
راکمــن و هاجســون روایــی همگــرا و پایایــی بازآزمایــی ایــن
مقیــاس را رضایتبخــش گــزارش کردهانــد و روایــی ســازة
ایــن آزمــون را در نمونههــای بالینــی و غیربالینــی تأییــد
نمودنــد ( .)30بررســیها نشــان دادهانــد کــه ایــن ابــزار
نســبت بــه تغییــرات درمانــی حســاس بــوده و پایایــی آن بــا
روش بازآزمایــی در حــد مطلــوب اســت ( .)31کونــوای 26و
همــکاران نیــز برابــر بــا  0/85و ضریــب پایایــی کل آزمــون را
 0/84و روایــی همگرایــی آن را  0/87گــزارش نمودنــد (.)32
در مطالعــهای کــه توســط قاســم زاده و همــکاران بــر روی
نمونــة ایرانــی انجــام شــد اســت میانگیــن ایــن آزمــون در
بیمــاران وسواســی  15/75و  14/67بــه دســت آمــده اســت
( .)33در ایــن پژوهــش نیــز نمــرة  15بهعنــوان خــط بــرش
در نظــر گرفتــه شــد .بــرای تشــخیص اختــال وســواس فکــری
عملــی آزمونهــای نــام بــرده ،محاســبة بالینــی بــر اســاس
مالکهــای  DSM 5نیــز انجــام شــد.
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ایــن پرسشــنامه توســط محقــق و بهمنظــور تعییــن
مشــخصات جمعیتشــناختی آزمودنیهــا از جملــه
ســن ،جنــس ،وضعیــت تأهــل ،وضعیــت اقتصــادی ،میــزان
تحصیــات و نیــز بررســی مالکهــای حــذف و متغیرهــای
کنتــرل همچــون طــول مــدت بســتری ،نــوع داروی مصرفــی،
ســابقة ضربــه بــه ســر و جراحــات مغــزی ،ســوءمصرف مــواد و
ســایر بیماریهــای جســمی و روانــی تهیــه گردیــد.

تجزیه و تحلیل دادهها

آزمودنیهــای پژوهــش  25بیمــار دارای اختــال وســواس
فکــری عملــی بودنــد .قبــل از انجــام تحلیــل دادههــا بــا روش
تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری ،پیــش فرضهــای آن
بررســی شــد .نتایــج آزمونهــای کولموگــروف -اســمیرنوف
بــرای هیــچ یــک از متغیرهــا در مراحــل پیشآزمــون و
پسآزمــون معنــیدار نبــود کــه ایــن یافتههــا حاکــی از آن
اســت کــه فــرض نرمــال بــودن برقــرار اســت .همچنیــن نتایــج
آزمــون لویــن و همگنــی شــیب رگرســیون معن ـیدار نبودنــد
کــه نشــاندهندة آن اســت کــه فــرض برابــری ماتریسهــای
کوواریانــس و فــرض برابــری واریانسهــا بــرای تکلیــف
مربــوط بــه بــازداری پاســخ رعایــت شــده اســت .بنابرایــن
شــرایط اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری وجــود
دارد .در جــدول  1تعــداد ،میانگیــن و انحــراف معیــار مربــوط به
مؤلفههــای بــازداری پاســخ گروههــا در مراحــل پیشآزمــون
و پسآزمــون ارائــه شــده اســت .بــــر اســــاس آن ميانگيــن
پسآزمــون تمامــی مؤلفههــای تکلیــف بــازداری پاســخ در
گــروه آزمایشــی در مقایســه بــا گــروه شــم افزایــش پیــدا کرده
است .برای بررسی تأثيــــر متغيــــر مســتقل بــر متغيرهــای
وابســــته از نتایــج آزمــون چندمتغيــری اســتفاده شــد که
نتایــج آن در جــدول  2ارائــه شــده اســت.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمرات بازداری پاسخ در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروه.

77

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.2.1

پرسشنامة ویژگیهای جمعیتشناختی

یافتهها

Downloaded from shefayekhatam.ir at 13:56 +0430 on Saturday September 19th 2020

کشــف اصــول و منطــق حاکــم بــر روابــط اجــزای الگوهــای
ماتریسهاســت ،بنابرایــن عمدت ـاً هــوش ســیال را اندازهگیــری
میکنــد .ســؤاالت ایــن آزمــون بــه گونـهای اســت کــه بــر تمــام
آزمودنیهــا تازگــی دارد ،در نتیجــه برخــورداری از شــرایط
بهتــر اجتماعــی و آموزشــی در پاســخ دادن بــه ســؤاالت تأثیــر
چندانــی نــدارد و بــه همیــن دلیــل از نظــر ســازندة آن یــک
آزمــون هوشــی مســتقل از فرهنــگ بــه شــمار میآیــد .در هــر
ســؤال ایــن آزمــون از آزمودنــی خواســته میشــود یــک تصویــر
جــا افتــاده از یــک ســری تصویرهــا را ،در میــان گزینههــای
پیشــنهادی بیابــد .آزمــون ریــون دارای دو نســخة کــودکان و
بزرگســاالن بــه صــورت جداگانــه اســت .نمــرة فــرد در نســخة
اســتاندارد مخصــوص کــودکان ،پــس از پاســخگویی بــه 36
پرســش ارایــه شــده ،در صــدک مربــوط قــرار گرفتــه ،بــه صورت
ضریــب هوشــی ،معرفــی میشــود .ضریــب همبســتگی ایــن
آزمــون بــا آزمونهــای اســتنفورد بینــه و وکســلر ،بین0/40تــا
 0/72و قابلیــت اعتبــار آن در ســنین باالتــر 0/70تــا  0/90و در
ســنین پایینتــر تــا حــدی کمتــر گــزارش شــده اســت ( .)36از
ایــن آزمــون بهمنظــور یکسانســازی بهــرة هوشــی ،در هــر دو
گــروه اســتفاده شــده اســت.

دادههــــا در دو ســــطح توصيفــی و اســــتنباطی بــا كمــک
نرمافــــزار  SPSSویرایــش 21در ســطح معن ـیداری P>0/05
تحلیــل شــدند .در ســطح توصیفــی از شــاخصهای گرایــش
مرکــزی و پراکندگــی از جملــه میانگیــن و انحــراف اســتاندارد
بــرای بررســی و توصیــف متغیرهــا و در ســطح اســتنباطی
از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری بــرای آزمــون
فرضهــای آمــاری اســتفاده شــد.
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در جــــدول  3ارائــــه شــد.
طبــق نتایــج جــدول  ،3نتایــج تحلیــل کوواریانــس چندمتغیره
بیانگــر آن اســت کــه نمــرات اکتســابی آزمودنیهــا در
مؤلفههــای پاســخ صحیــح همخــوان (،P>0/05
()1،16
 )F=0/994زمــان واکنــش همخــوان (،P>0/05
()1،16
 )F=9/073و زمــان واکنــش ناهمخــوان (،P>0/05
()1،16
 )F=4/175تکلیــف مربــوط بــه بــازداری پاســخ معنــيدار
اســت .بنابرایــن از نتایــج جــدول فــوق میتــوان گفــت ،بیــن
گــروه آزمایــش و شــم از نظــر عملکــرد در ســه مؤلفــة یــاد
شــده تفــاوت معنــيدار وجــود دارد.
طبــق نتایــج جــدول  ،4در مؤلفــة پاســخ صحیــح ناهمخــوان
آزمــون اســتروپ ،مقــدار میانگیــن تعدیــل شــدة بــه دســت
آمــدة گــروه شــم بیشــتر از گــروه آزمایــش میباشــد و
در مؤلفههــای دیگــر از جملــه ،پاســخ صحیــح همخــوان،
مقــدار زمــان صــرف شــده و نمــرة تداخــل بــرای انجــام
تکلیــف بــازداری پاســخ در گــروه آزمایشــی کمتــر از گــروه
شــم میباشــد همچنیــن در خــرده آزمــون پاســخ صحیــح

جدول  -3نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای بررسی پروتکل تحریک  tDCSبر خرده آزمونهای تکلیف بازداری پاسخ.
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طبــق نتایــج جــدول  ،2هــر چهــار آزمــون حاکــی از اثــر
بخشــی متغیــر مســتقل (اعمــال تحریــک  )tDCSحداقــل
بــر یکــی از متغیرهــای وابســته (مؤلفههــای بــازداری پاســخ)
میباشــد .بــه عبــارت دیگــر نتایــج نشــان داد گــروه آزمایشــی
و شــم حداقــل در یکــی از مؤلفههــای مربــوط بــه بــازداری
پاســخ تفــاوت معنــیداری دارنــد ( .)P>0/002همچنیــن
بــا توجــه بــه مجــذور اتــا میتــوان گفــت  73/3درصــد
تغییــرات مربــوط بــه بــازداری پاســخ ناشــی از اعمــال متغیــر
مســتقل یــا تأثیــر تحریــک الکتریکــی مســتقیم فراجمجمـهای
میباشــد .در پژوهشهــا معمــوالً نتایــج آزمــون المبــدای
ویلکــز گــزارش میشــود کــه بــا توجــه بــه نتایــج آن تفــاوت
بیــن گروههــا حداقــل در یکــی از متغیرهــای وابســته
معنــیدار اســت ( .)F=5/373 ،P>0/05بــــا توجــــه بــــه
معنـــيدار بــــودن نتایــج آزمــــون چندمتغيــــری و بــرای
بررســــی اینكــــه اعمــال تحریک  tDCSبــــر كــــدام یــــک
از مؤلفههــای بــازداری پاســخ تأثيــــر معنـــيداری داشــــته،
از نتایــــج آزمــــون تحليــل كوواریانــــس چندمتغيــری بــا
كنتــــرل اثــر پيشآزمــون اســــتفاده شــد كــه نتایــج آن
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جدول  -2نتایج آزمون چندمتغيری برای بررسی اثربخشی درمان تحریک  tDCSبرای بازداری پاسخ.
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جدول  -4میانگین تعدیل شده برای تکلیف مربوط به بازداری پاسخ.

هــدف از پژوهــش حاضــر ،تعییــن اثربخشــی تحریــک
الکتریکــی مســتقیم فراجمجمـهای بــر بــازداری پاســخ بیماران
دارای اختــال وســواس فکــری عملــی بــود .بــرای پاســخگویی
بــه ایــن هــدف میــزان تغییــرات نمــرات اکتســابی بــازداری
پاســخ کــه بــا آزمــون اســتروپ کالســیک ســنجیده شــده
بــود ،در حالــت تحریــک آنــدی و ســاختگی بــا هــم مقایســه
شــد .نتایــج حاصــل از تحلیــل آمــاری نشــان داد کــه تفــاوت
تغییــرات بیــن حالــت تحریــک آنــدی (فعــال) نســبت بــه
تحریــک ســاختگی (شــم) معن ـيدار اســت .بدیــن معنــی کــه
 20دقیقــه تحریــک آنــدی قشــر پسســری )F3( 27بــا شــدت
جریــان 2میلیآمپــر ،عملکــرد بــازداری پاســخ بیمــاران را در
مقایســه بــا تحریــک ســاختگی بــه شــکل معنـيداری افزایــش
داده اســت.
نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر ضمــن تأییــد
تحقیقــات دیگــر ( )22-25حاکــی از آن اســت کــه پروتــکل
درمانــی تحریــک  tDCSدر بهبــود بــازداری پاســخ بیمــاران
دارای اختــال وســواس فکــری عملــی تأثیــر مثبــت داشــته و
تــا حــدودی در ایــن زمینــه مؤثــر عمــل میکنــد .کارکردهــای
اجرایــی ،بنیــان توانایــی ســازگاری ســریع و منعطــف بــا
محیــط در حــال تغییــر و غلبــه بــر پاســخهای نیرومنــد و
از روی عــادت اســت کــه در رفتارهــای هدفمنــد و جه ـتدار
بــه کار گرفتــه میشــوند و طبــق گفتــة التــه مایــر ،ابــوت
و برنینگــر ،28بســیاری از پژوهشــگران در ایــن عقیــده توافــق
دارنــد کــه بــازداری پاســخ ،عملکــرد اجرایــی اصلــی بــرای
رشــد ســایر کارکردهاســت ( .)37زالزو و همــکاران معتقــد
بودنــد ایــن کارکــرد در مراحــل اولیــة تحــول انســان ،تقریب ـاً
در  3-4ســالگی ظهــور مییابــد ( .)38داوســون وگوایــر بیــان

بــه بیــان دیگــر وقتــی بــازداری بیمــاران وســواس فکــری عملی
مشــکل دارد ،دیگــر عملکردهــای اجرایــی نیــز بــه درســتی
عمــل نخواهنــد کــرد و مشــکالت ایــن بیمــاران در بــازداری
پاســخ بــه ضعــف عملکــرد لــوب پیشــانی و پیشپیشــانی
آنهــا مربــوط میشــود .حمایــت از دیــدگاه نقــش قشــر
پیشپیشــانی در بــازداری پاســخ ،مطالعــات بــر روی بیمــاران
مبتــا بــه آســیب قشــر پیشپیشــانی را الزامــی میکنــد.
عــاوه بــر ایــن شــواهد عصــب روانشــناختی بــه طــور پیوســته
بــازداری پاســخ را بــا عملکردهــای مناطــق قشــر پیشپیشــانی
مرتبــط میدانــد ( .)42بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مطالعــات
صــورت گرفتــه و نقــش مؤثــر قشــر پیشپیشــانی در بــازداری
پاســخ ،میتــوان اســتدالل کــرد کــه افزایــش تحریکپذیــری
در ســازههای تحریــک  tDCSآنــدال باعــث بهبــود رفتــاری در
بــازداری پاســخ شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه شــواهد
قابــل توجهــی کــه ذکــر شــد میتــوان گفــت ،ناحیــة ( )F3در
قشــر پیشپیشــانی نقــش مهمــی در بــازداری و مهــار پاســخ
رفتــاری نامناســب ایفــاء میکنــد .در پژوهــش حاضــر نیــز
تحریــک جریــان مســتقیم  tDCSبــه دلیــل القــای فعالیــت
بیشــتر در قشــر پیشپیشــانی چــپ منجــر بــه بهبــود
عملکردهــای شــناختی مختلــف از جملــه کنتــرل و مهــار
پاســخ در اختــال  OCDشــده اســت .مدلهــای نوروآناتومــی
اختــال وســواس فکــری عملــی نشــان دادهانــد کــه مســیرهای
متشــکل از قشــر اوربیتوفرونتــال ،بــازال گانگلیــا و قســمت
چــپ شــکنج ســینگولیت قدامــی در اختــال  OCDدخیــل
Occipital cortex
Altemeier, Abbott, Berninger
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همخــوان میانگیــن تعدیــل شــده مربــوط بــه گــروه آزمایــش
بیشــتر از گــروه شــم میباشــد .بنابرایــن میتــوان گفــت
گــروه آزمایــش کــه  tDCSدریافــت کردنــد نمــرة باالتــری را
در تکلیــف بــازداری پاســخ کســب کردنــد.

کردهانــد کــه بــازداری پاســخ ،توانایــی تفکــر قبــل از عمــل
اســت توانایــی بــرای بــازداری پاســخ نامربــوط ،بهعنــوان یکــی
از مهمتریــن عملکردهــای شــناختی محســوب میشــود و
بــه طــور مســتقیم بــا رفتــار هدفگــرای خــود نظمبخــش،
مرتبــط اســت ( .)39بیمــاران دارای اختــال وســواس فکــری
عملــی کــه در بــازداری مشــکل دارنــد ،نمیتواننــد اطالعاتــی
را کــه بــه آنهــا نیــازی ندارنــد ،نادیــده گرفتــه و یــک فکــر
یــا عمــل را بــه صــورت ناگهانــی متوقــف ســازند .همچنیــن
کنتــرل ناقــص بــازداری پاســخ میتوانــد ســایر کارکردهــای
شــناختی از جملــه ،توانایــی حــل مســئله و تصمیمگیــری را
در آنــان مختــل کــرده و بــه تخریــب برنامهریــزی و حــل
مســئلة افــراد مبتــا بــه اختــال  OCDمنجــر شــود .قشــر
پیشپیشــانی بــرای بــازداری پاســخ حائــز اهمیــت میباشــد.
آنــدره و همــکاران در تحقیقــات خــود نشــان دادهانــد کــه
تحریــک الکتریکــی مســتقیم فراجمجمــهای بــر توانایــی و
ســرعت پاس ـخهای شــناختی اثــر میگــذارد ( .)40بــه دنبــال
ایــن فرضیــه هوگوییــن و همــکاران نیــز تحریــک الکتریکــی
مســتقیم فراجمجمــهای را توســعه داده و در تــاش بــرای
هــدف قــرار دادن قشــر پیشپیشــانی و بهبــود عملکــرد
بــازداری پاســخ میباشــند ( .)24بــر اســاس الگــوی بــازداری
بارکلــی ایــن گونــه فــرض میشــود کــه عملکــرد درســت
کارکردهــای اجرایــی بــه عملکــرد درســت بــازداری در قشــر
پیشــانی و پیشپیشــانی بســتگی دارد (.)41

دوره هفتم ،شماره دوم ،بهار 1398

تشکر و قدردانی

بدینوســیله پژوهشــگران از کلیــة دســت انــدرکاران بــه ویــژه
از تمامــی بیمارانــی کــه بــا وجــود ســختیهای بیمــاری بــا
صبــر و بردبــاری خــود مــا را در انجــام ایــن پژوهــش حمایــت
کردنــد ،صمیمانــه نهایــت تشــکر و قدردانــی را دارنــد.
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از جملــه محدودیتهــای پژوهــش حاضــر میتــوان بــه
انجــام نمونهگیــری در دســترس و حجــم نمونــة پاییــن،
عــدم بررســی و مقایســة پروتکلهــای تحریکــی بــا شــدت
جریانهــای مختلــف ،انتخــاب آزمودنیهــا از ضریــب
هوشــی  100-130و عــدم انجــام مرحلــة پیگیــری در مــدت
زمــان طوالنیتــر اشــاره کــرد .ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
ﺗﻌﻤﻴﻢپذیــری ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ دال ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ
اعمــال تحریــک الکتریکــی مســتقیم فراجمجمــهای بــر
بــازداری پاســخ بیمــاران  OCDدر ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻌﻤﻴﻢ آن ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ غیرآزمایشــی و بــر ســایر
گروههــای بالینــی و غیربالینــی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺻﻮرت گیــرد.
از ایــن رو پیشــنهاد میشــود پژوهشهــای آتــی در حجــم
نمونــة بزرگتــر و بــا انجــام مراحــل پیگیــری صــورت گیــرد.
و اثربخشــی پروتکلهــای تحریکــی بــا شــدت جریانهــای
متعــدد و همچنیــن ســایز الکترودهــای مختلــف مــورد بررســی
قــرار گیــرد .عــاوه بــر ایــن اثــر بخشــی پروتــکل بــه کار رفتــه
در پژوهــش حاضــر ،بــر ســایر گروههــاي بالینــی و اختــاالت
روانپزشــکی معمــول اجــرا شــود.
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میباشــند .همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد مــدار کورتیکــو
–اســتریاتال –تاالمــوس –کورتیــکال ( ،29)CSTCبــا تشــخیص
پاتوفیزیولــوژی اختــال وســواس فکــری عملــی و بــا یافتههای
عصبشــناختی آن مرتبــط میباشــد .شــکنج ســینگولیت
قدامــی بهعنــوان بخــش مهمــی در مــدار  ،CSTCنقــش
مهمــی در اختــال وســواس فکــری عملــی ایفــاء میکنــد
( .)43مطالعــات تصویربــرداری مغــزی نیــز بدکارکــردی و
تغییــر فعالیــت را در شــکنج ســینگولیت قدامــی ایــن بیمــاران،
تأییــد کــرده اســت و از آنجایــی کــه شــکنج ســینگولیت در
بــازداری پاســخ و کنتــرل مهــاری رفتــار نامناســب حائــز
اهمیــت اســت و از ایــن طریــق بــا قشــر پیشپیشــانی مرتبــط
میباشــد ،بــا ایــن تفاســیر میتــوان گفــت تحریــک الکتریکــی
مســتقیم فراجمجمـهای در ناحیــة  DLPFCچــپ باعــث شــده
تــا نورونهایــی کــه متناظــر بــا جریــان الکتریکــی میباشــند
بــر اثــر تحریــک آنــدال در طــول زمــان انباشــته شــده و منجــر
بــه شــلیک بیشــتر شــوند و ایــن عمــل خــود باعــث بهبــود
عملکــرد بــازداری پاســخ در افــراد دارای اختــال وســواس
فکــری عملــی شــوند ( .)44بنابرایــن در افــراد دارای اختــال
وســواس فکــری عملــی ،تحریــک الکتــرود آنــد باعــث تغییرات
پتانســیل غشــای نــورون و افزایــش ســروتونین و تحریــک کاتد،
گابــا و گلوتامــات را کاهــش میدهــد .اگــر تحریــک الکتریکــی
بــه مــدت  20دقیقــه ادامــه یابــد ،عصبهــای دوپامینرژیــک
بــرای ســاعتها بعــد از تحریــک فعــال میماننــد .لــذا اعمــال
تحریــک  tDCSاز طریــق تغییــر و تنظیــم لــوب پیشپیشــانی
و منطقــة ســینگولیت ،فعالیــت قســمت  F3را افزایــش میدهــد
و ســرانجام منجــر بــه تنظیــم فعالیــت ایــن منطقــة مغــزی
شــده و بــازداری پاســخ را در ایــن بیمــاران بهبــود میبخشــد.
در حالــت کلــی ،یافتههــای پژوهــش حاضــر ،بــا پژوهشهــای
پیشــین کــه همگــی بــه نوعــی نشــان داده بودنــد کــه اعمــال
تحریــک الکتریکــی مســتقیم فراجمجم ـهای میتوانــد منجــر
بــه تغییــرات مثبــت و بهبــود در کارکردهــای اجرایــی بیمــاران

دارای اختــال وســواس فکــری عملــی میگــردد .بــه طــوری
کــه پروتــکل درمانــی و برنامــة مداخلــهای بــه کار رفتــه
در ایــن مطالعــه ســبب بهبــودی هــر ســه متغیــر پژوهــش
گردید.ایــن بهبــودی ،میتوانــد بــه واســطة تســهیل در پدیــدة
پالستیســیتی و تغییــر و تنظیــم لــوب پیشپیشــانی کــه
مســتقیماً در عملکردهــای شــناختی نقــش حیاتــی دارنــد ،بــه
دســت آمــده باشــد (.)45
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