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Introduction: Attention is a multi-dimensional cognitive process. Transcranial direct current
stimulation (tDCS) is an effective approach for the improvement of attention. Using Eventrelated potentials (ERP) frequency components, the main goal of this study was to develop
an attention index to assess improvement of attention in healthy people by applying tDCS.
Materials and Methods: 13 subjects (6 males and 7 females, with mean age 24.53±4.5
years) participated in this study. First, participants were asked to fill out the Adult ADHD
self-report scale, Beck’s depression, and Spielberger anxiety questionnaires. Simultaneous to
recording their brain signals (19 channels), subjects were asked to participate in the Integrated
visual and auditory (IVA) test. This test entails 500 stimulations, which include 125 auditory
targets, 125 visual targets, 125 auditory non-target, and 125 visual non-target stimulations
lasting for 13 minutes, after recording the electroencephalogram (EEG), the Dorsolateral
Prefrontal Cortex (DLPFC) in subjects’ left hemisphere is stimulated using tDCS, with
1mA current for 20 minutes. The stimulation period was 5 consecutive days. To analyze the
data, after removing noise and artifacts, ERP components were extracted using synchronous
averaging. Then frequency domains feature in every stimulation type were extracted from
ERP components. Correlation between percentage changes and the subject’s IVA test results
were calculated before and after applying tDCS. Results: The result showed that Beta
energy significantly increased after applying tDCS. Furthermore, a significant correlation was
observed between beta energy and auditory omission error in FP1 channel. Conclusion:
tDCS decreases omission error and increases beta energy in auditory stimulation, which then
leads to the improvement of focus attention. Further studies are needed to assess the effect of
tDCS on the improvement of attention in auditory attention deficit.
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مقدمه :توجه یک فرآیند شناختی چند بعدی است .تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای ()tDCS
روشی مؤثر در بهبود توجه است .هدف اصلی این تحقیق ،ارائه شاخصی مناسب برای ارزیابی تأثیر تحریک
جريان مستقيم فراجمجمهای در بهبود توجه افراد سالم با استفاده از مولفةهای فرکانسی پتانسیلهای
وابسته به رخداد مغزی ( )ERPاست .مواد و روشها :در این مطالعه  13فرد ( 6مرد و  7زن ،با میانگین
سنی  24/53 ± 4/5سال) شرکت کردند .ابتدا از شرکت کنندگان خواسته شده است که پرسشنامههای
توجه ( ،)ASRS Adult ADHD self-report scaleافسردگی بک و اضطراب اسپیلبرگر را تکمیل کنند.
همزمان با ثبت سیگنال مغزی ( 19کاناله) ،از آزمودنیها خواسته شده است در آزمون (IVA Integrated
 )Visual and Auditoryشرکت کنند .این آزمون دارای  500تحریک است که شامل  125تحریک
شنیداری هدف 125 ،تحریک دیداری هدف 125 ،تحریک شنیداری غیر هدف و  125تحریک دیداری
غیر هدف میباشد ،که به مدت  13دقیقه به طول میانجامد .بعد از ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام (،)EEG
قشر پشتی جانبی پیش پیشانی ( )DLPFCنیمکرۀ چپ افراد با استفاده از  tDCSبا جریان یک میلیآمپر به
مدت  20دقیقه تحریک شده است .دورۀ تحریک پنج روز متوالی بوده است .به منظور تحلیل دادهها ،پس
از حذف نویز و آرتیفکتها ،با استفاده از روش میانگینگیری سنکرون مؤلفههای  ERPاستخراج شدهاند.
سپس برای هر نوع تحریک ،ویژگیهای حوزۀ فرکانس از مولفههای  ERPاستخراج شده است .بین درصد
تغییرات ویژگیها و نتایج آزمون  IVAقبل و بعد از اعمال  tDCSهمبستگی گرفته شده است .یافتهها:
نتایج نشان داده است ،انرژی باند بتا بعد از اعمال  tDCSبه طور معنیداری افزایش داشته است .عالوه بر
این در کانال FP1بین انرژی باند بتا و خطای آمیشن شنیداری همبستگی معناداری مشاهده شده است.
نتیجهگیری :تحریک  tDCSباعث کاهش خطای آمیشن و افزایش انرژی بتا در تحریک شنیداری و در
نتیجه بهبود توجه متمرکز شده است .به منظور ارزیابی تأثیر  tDCSدر بهبود توجه افرادی که دارای نقص
توجه شنیداری هستند ،تحقیقات بیشتری الزم است.
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مقدمه
توجــه یــک فرآینــد شــناختی اســت کــه در آن شــخص
تمرکــز خــود را بهطــور انتخابــی بــر روی یــک موضــوع قــرار
میدهــد درحالیکــه ســایر موضوعــات بــرای وی بیاهمیــت
اسـ�ت .نمون ـهای از توجــه را میتــوان گــوش دادن دقیــق بــه
صحبته��ای ی��ک ش��خص دانسـ�ت درحالیکــه گفتگوهــای
دیگــری همزمــان در آن مــکان بــه وقــوع بپیونــدد .موضــوع
موــرد توجـ�ه میتوان��د بـ�هصوــرت یــک تحریــک محیطــی
و حســی باشــد ماننــد صــدا و تصویــر ،یــا میتوانــد فــارغ
از محیطــ اط�رـاف انسـ�ان باش��د و ب��هصــورت یــک موضــوع
ذهنــی و فکــری باشــد .در علــوم اعصــاب و روان ،توجــه را
بهعنــوان آگاهــی انتخابــی و واکنــش بــه آن میشناســند و
از توانایــی فــرد در تمرکــز و عالقــه وی در ادامــه دادن بــه
یــک کار ،تعبیــر بــه توجــه میشــود اهمیــت حفــظ توجــه
در انجــام وظایــف روزانــه بخصــوص در مــواردی کــه شــخص
ب��ا فعالیته�اـی طوالنـ�یمــدت و تکــراری روبــرو اســت یکــی
از مس��ائلی اس��ت ک��ه انس��ان ام��روزه ب��ا آن روب��رو اس��ت (.)1

در ایــن پــروژه بــرای به دســت آوردن اطالعــات از روش میدانی
اســتفاده شــد ه اســت بــه ایــن صــورت کــه بــرای انتخــاب
شــرکتکنندهها از مقیــاس گــزارش شــخصی ADHD
بزرگســاالن )ASRS( 3اســتفاده کردیــم .ســؤالهای مقیــاس
 ASRSســازگار بــا معیارهــای  DSM-5هســتند .ایــن مقیــاس
شــامل دو بعــد و هجــده ســؤال اســت کــه بــه دو قســمت
 Aو  Bتقســیم میشــود .بــرای بعــد عــدم توجــه  9ســؤال
(ســؤالهای  )1-9و بــرای بعــد بیــش فعالی/تکانشگــری
تعــداد نــه ســؤال (ســؤالهای  )10-18در نظــر گرفتــهشــده
اســت از دالیــل انتخــاب ایــن پرسشــنامه میتــوان بــه تعــداد
کــم ســؤالهای آن در مقایســۀ بــا ســایر پرسشــنامههای
موجــود و پاس ـخگویی ســریع در زمــان کمتــر از پنــج دقیقــه
اشــاره کــرد .ســلیس بــودن ســؤالها ،نمرهگــذاری ســریع و
تفســیر آســان و طراحــی بــر پایــۀ پژوهــش در نمونـهای بــزرگ
( )=9803Nاز مزایــای دیگــر ایــن پرسشــنامه اســت (.)15
Attention Deficit-Hyperactivity Disorder; ADHD
Attention Deficit Disorder; ADD

1
2
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Adult Self-Report Scale; ASRS

3

مواد و روشها
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ارزیاب��ی و بهب�وـد توج��ه ،حافظ��ۀکاری و افســردگی در افــراد
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .افــراد ســالم متناســب بــا
ش��غل و ش��یوة زندگ��ی نی��از دارن��د ک��ه س��طح توج��ة خ��ود را
بــاال ببرنـ�د تـ�ا اوالً کارایـ�ی خــود را در انجــام امــور ارتقــا دهنــد
ثانی��اً خ��ود را از خط��رات پیرامـ�ون حفـ�ظ کنندــ .بهعــاوه
بعض��ی اخت�لاالت نظیـ�ر اضط��راب ،افسرــدگی ،اختـلال کمبـ�ود
2
توجـ�ه –بیشفعالــی ،)ADHD( 1اختلـال کمبوــد توجــه
( )ADDباع��ث میش��وند ک��ه توج�هـ و حافظـ�ۀکاری افــراد بــه
شــکل قاب��ل توجهــی کاهــش یابــد کــه بهبــود ایــن مــوارد
بــرای ایــن دســته افــراد امــری ضــروری اســت .همچنیــن
افسـ�ردگی افـ�راد در کیفيـ�ت زندگـ�ی و روابـ�ط اجتماعـ�ی
آنهــا بســیار تأثیرگــذار اســت بــه همیــن دلیــل ارزیابــی و
بهب��ود آن اهمی��ت زی��ادی دارد ( .)2-4تحریــک الکتریکــی مغز
یکیــ از روشهــای غیرتهاجمــی تحریــک مغــز اســت کــه بــا
اسـ�تفاده از جریــان الکتریکـ�ی مســتقیم ضعیــف (حداکثــر تــا
 2میلیآمپـ�ر) و پیوســته نواحــی خاصــی از مغــز را تحریــک
میکندــ ک�هـ ای��ن کار میتوان�دـ اث��رات درمان��ی مفی��دی از
طری��ق تغییرــ آس�تـانة تحریکپذیــری نورون در تولیــد و یــا
مهاــر پتانس��یل عمـ�ل داش��ته باش��د ( .)5در مطالع��های از 14
دانشــجو بــا میانگیــن ســنی  22ســال خواســتهش�دـه اسـ�ت
تــا آزموــن اس�تـرنبرگ کلم��ات رنگـ�ی را بــه هنــگام دریافــت
تحریــک  tDCSانجـ�ام دهنــد .در گـ�روه فع��ال اف��راد ه��م زمــان
بــا شــروع آزمــون تحریــک  1میلیآمپــر را در ناحیــۀ آنــدال
 DLPFCبــه مــدت  10دقیق��ه دریافتــ کردهانــد ،پــس از
اتمــام تحریــک آزمــون  20دقیق�هـ دیگ��ر ادام�هـ مییابــد تــا
آزمــون بــه اتمــام برســد .در گــروه شــم شــرایط بــه همیــن
ص��ورت استــ ب��ا ای�نـ تف��اوت ک��ه مدــت زمــان تحریــک 1
دقیقــه اســت .آزمــون اســترنبرگ بــه ایــن صــورت اســت کــه
اف�رـاد مجموعـ�های از کلماــت را ب ـه صــورت تکــی بــا زمینــه

آب�یـ ی��ا س��بز مش��اهده میکننــد بــا مشــاهده پسزمینــه
ســبز فــرد کلیــک چــپ و بــا مشــاهده رنــگ آبــی فــرد بایــد
کلیـ�ک راسـ�ت را فشـ�ار دهـ�د .در مرحلـ�ۀ بعـ�د کلمـ�ات بـ�ه
صوــرت ترکیبـ�ی ظاه�رـ میشوــند .اگــر کلمــات ترکیبــی
ش��امل کلم��ات تکــی ظاه��ر شــده در مرحلــۀ اول بودنــد فــرد
بایــد کلیــک کنــد در غیــر ایــن صــورت فــرد نبایــد واکنــش
نشــان دهــد .بهاینترتیــب حافظــة کاری و توجــه انتخابــی
اف�رـاد ارزیابــی میشــود .زم�اـن عکسالعمــل افــراد در گــروه
فعــال نس��بت بــه گ��رو ه ش�مـ در پاس��خ بـ�ه محرکهایــی کــه
نبای��د بـ�ه آنهاــ واکنشــ نش��ان داده شــود ،بســیار کمتــر
اس��ت .همچنیــن صح��ت پاس��خگویی گــروه فعــال در هــر دو
حال��ت نس��بت ب��ه گ��روه ش��م بهت��ر اس��ت ( .)6بــر اســاس
تحقیقـ�ات قبلـ�ی تأثیـ�ر  tDCSبــر روی بهبــود توجــه افــراد
ســالم و بیمــاران  ADHDمـ�ورد بررس��ی قـ�رار گرفت��ه اســت و
اثبـ�اتشــده اس��ت ( .)6-14میـ�زان تأثیـ�ر  tDCSو ارتبــاط آن
ب��ا مولفةه��ای مغزــی موضوعیــ اس��ت کــه ت��ا ب��ه حال بــر روی
آن کار نشدــه اس��ت ،از ایـ�نرو ایــن نی�اـز احس��اس میشــد
تــا بــا اســتفاده از آزمونــی مناســب ارزیابــی توجــه دیــداری
شــنیداری ( )IVAبهــ بررســی اثـ�ر بخشـ�ی  tDCSو تأثیــر
آن ب��ر ش��اخصههای مغزــی پرداخت��ه ش��ود .در نتیجـ�ه ایــن
نخس�تـین مطالعـ�های اسـ�ت کـ�ه تأثیـ�ر  tDCSرا بــا اســتفاده
از یــک آزمــون تلفیقــی توجــه دیــداری شــنیداری ارزیابــی
میکنــد .هــدف اصلــی ایــن مطالعــه یافتــن شــاخصی اســت
ک��ه بـ�ه کم�کـ آن بتوــان می�زـان بهبوــد توجـ�ه اف��راد را کمــی
س�اـزی ک��رد .در ای��ن تحقیــق باــ اس��تفاده از پتانس��یلهای
وابســته بــه رخــداد مغــزی شــاخصی اســتخراج شــد کــه عــاوه
ب��ر نشــان دادن بهبــود ناشــی از  ،tDCSهمبســتگی بســیار
باالیــی بــا خطــای آمیشــن فــرد دارد کــه ایــن نشــان دهنــدة
معتب��ر بـ�ودن ای��ن شـ�اخص مغ��زی اس��ت ک�هـ میتوانــد
می��زان بهب��ود توجهــ را ب ـه صــورت کمــی نشــان دهــد.
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همچنیــن در مقالـهای کارایــی نســخه فارســی آن در تشــخیص
افــراد  ADHDدر جامعــۀ آمــاری بــاال ( )=340Nمــورد ارزیابــی
قرارگرفتــه اســت ( .)16بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پرسشــنامه
افــرادی کــه دارای اختــال کمبــود توجــه خفیــف تــا بســیار
خفیــف بودنــد ،انتخــاب شــدند .شــرکتکنندهها  13نفـ�ر )6
مــرد و  7زن) بودنــد کــه بــر اســاس فــرم خــود اظهــاری دارای
دیــد طبیعــی و یــا اصــاح شــده هســتند .پــس از انتخــاب از
آنهــا خواســته شــد فــرم رضایتنامــه و اطالعــات فــردی را
پــر کننــد.

يافتهها
از  50نفــر دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مشــهد
خواســته شــد تــا پرسشــنامة  ASRSرا پــر کننــد کــه بــر
اســاس نمــرات ایــن پرسشــنامه  13نفــر کــه دارای اختــال
کمبــود توجــه خفیــف تــا بســیار خفیــف بودنــد انتخــاب
شدــند .از آنجایــی کـ�ه در تحقیقــات پیشــین اثربخشــی
تحریـ�ک  tDCSب��ر روی بیم�اـران دارای ســطوح مختلــف
اختـلال کمب��ود توج��ه -بیــش فعالــی ( )ADHDاثبـ�اتشـ�ده
اســت ،بنابرای��ن شـ�رکتکنندگان ایــن تحقیــق از افــراد
دارای اختـلال کمبـ�ود توجـ�ه خفیـ�ف تـ�ا بسـ�یار خفیـ�ف
انتخابشـ�دهاند ( .)8،9،11،13،17،18ایـ�ن  13نف��ر شــامل 6
م��رد و  7زن بــا میانگیــن ســنی  53/24و انحــراف اســتاندارد
 5/4ساــل و راستدسـ�ت بودنــد و اختــال دیگــری مثــل
افسـ�ردگی و اضطـ�راب نداشـ�تند.

جدول  -1گزارش اولیه از پاسخدهی شرکتکنندگان به آزمون

جریــان اعمالــی هــم  1ميليآمپ��ر اس��ت کــه در  8ثانیــۀ
اول جریــان ب��هم��رور افزایــش و در  8ثانی��ۀ آخ��ر ب��ه مــرور
کاهــش مییابــد تــا از عــوارض کاســته شــود افــراد در هنــگام
تحریــک در حال��ت آرام��ش ق�رـار دارن��د .همچنیــن بــرای
ارزیابــی اضطــراب و افســردگی افــراد قبــل و بعــد از تحریــکات
آزمــون اســپیلبرگر و  BDI-2نی��ز گرفت��ه میش��ود .ســیگنال
اخ��ذ شــده از  19کان�اـل حی��ن پاس��خدهی شرــکتکننده بــه
آزمونه�اـ ب��هوسیل��ه نرمافـ�زار  WinEEGثب��ت میگــردد و
پاس��خهای شــرکتکننده بــا کلیــک مــوس در حیــن دیــدن
یــا شــنیدن تحریــک ،ثبــت میشــود و اطالعــات بدســت آمــده
ارزیاب�یـ میشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه تمامــی مراحــل
اخــذ و ثبــت اطالعــات در آزمایشــگاه مهندســی پزشــکی
دانشگــاه آزاد اس�لامی واحدــ مشــهد انجــامشــده اســت کــه
م��ورد تائی��د کمیت��ۀ اخــاق تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
آزاد اسـلامی واح�دـ مش��هد ق��رار گرفت�هـ اس��ت .یــک نمونــه از
اطالع��ات ش��رکتکننده در جــدول  1نش��ان داده شــده اســت.
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اینــ آزم��ون ی��کب�اـر قب��ل و ی��ک بــار بعــد از جلســات
 tDCSانج��ام میشــود تــا نحــوة تغییــرات در میــزان توجــه
در یکــ ف��رد حی��ن فرآین��د درم�اـن مش��خص گرــدد .الزم بــه
ذکــر اســت کــه افــراد در ایــن مــدت از هیــچ داوریــی بــرای
ارتقـ�ا توج��ه اس��تفاده نمیکننــد .پــس از گذرانــدن آزمــون
 IVAو ثبتهـ�ای مربوطـ�ه تحریـ�ک  tDCSآغــاز میگــردد،
دورة  tDCSشــامل  5جلسـ�ه اسـ�ت ک��ه ب ـه صــورت متوالــی
برگزــار میشــود تحریــک آنــد در ناحیــه چــپ )F3( DLPFC
و کاتــد در ناحیــه راســت  )F4(DLPFCبــه مــدت  20دقیقــه
ص��ورت میگیــرد انــدازة الکترودهــا  2cm5×7میباشــد.
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ابزار تحقیق
بــر اســاس سیســتم اســتاندارد  20-10الکترودهــای  EEGبــر
روی ســر شــرکتکننده قــرار داد ه شــده اســت تــا از تمــام 19
کان��ال مغـ�زی ثب��ت گرفت��ه شــود ،ســپس آزمــون  IVAگرفتـ�ه
شــده اسـ�ت .آزم�وـن در مجمـ�وع  500تحریــک میباشــد
کــه شــامل  125تحریــک دیــداری هــدف 125 ،تحریــک
شــنیداری هــدف 125 ،تحریــک دیــداری غیــر هــدف125 ،

تحری��ک شنــیداری غیـ�ر هدــف اســت .در هنــگام انجــام ایــن
آزمــون از فــرد  ERPو س�یـگنال مغـ�زی نی��ز ثبــت میش��ود.
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جلسات تحریک
جهـ�ت بهبـ�ود توجـ�ة افـ�راد از دسـ�تگا ه  tDCSبــا برنــد �Min
 daliveاس��تفادهشــده اســت .بــه ایــن صــورت کــه  5روز
متوالــی جریــان  1میلیآمپ��ر بــه مــدت  20دقیقــه در ناحیــۀ
آنــدال  DLPFCق��رار گرفتـ�ه اس��ت .ب��ا اس��تفاده از اس��تاندارد
 10-20مــکان صحیــح  F3و  F4را پیــدا کرــده و در ناحیـ�ۀ
 F3تحریـ�ک آنـ�دال و در ناحیـ�ۀ  F4تحریــک کاتــدال را اعمــال
کردیــم.
نحوه اخذ دادهها
دامنــة امــواج مغــزی قابــل ثبــت در ســطح جمجمــه بســیار
ضعیـ�ف و در حـ�دود ( )۰-۱۰۰میکروول��ت و فرکان�سـ آنهــا
در حـ�دود ( )0/5-۱۰۰هرت��ز اسـ�ت .اخــذ دادهه��ا بـ�هوسیلــۀ
دسـ�تگاه اخـ�ذ  EEGمـ�دل  Mitsarانجــام شــد .نحــوة چیدمــان
الکتروده��ا از روش مت��داول سیس��تم بینالملل��ی ()20-10
پیـ�روی میکنــد و ثب��ت بـ�هص�وـرت تکقطبــی نســبت بــه
مرجـ�ع میانگیـ�ن دو گـ�وش انجـ�ام میشـ�ود .کانالهـ�ای اخـ�ذ
ش��ده شـ�امل Fp1 -Fp2 -F3 -F4 -C3 -C4 -P3 -P4 -O1
 -O2 -F7 -F8 -T3 -T4 -T5 -T6 -Fz -Pz -Czمیباشــند
و ایــن کانالهــا بــا اســتفاده از کاله الکتروکــپ مخصــوص و
تزری��ق ژل رس�اـنا الکتــروژل جهــت کاهــش امپدانــس پوســت
ســر بــه  5کیلــو اهــم کیفیــت ســیگنال دریافتــی را بهبــود
داده اســت .تصويــر  1یکــی از شــرکتکنندگان را در حیــن
پاس��خگویی بهــ آزم��ون و ثبتــ همزمـ�ان سـ�یگنال مغـ�ز نشـ�ان
میدهــد.

پیشپ�رـدازش س�یـگنال شــامل حـ�ذف نوی��ز و حـ�ذف
آرتیفکــت حرکتــی و اثــر پلــک زدن میباشــد کــه تمــام ایــن
پیشپردازشه��ا توس��ط نرمافـ�زار  WinEEGصوــرت گرفتـ�ه
اســت .فیلتـ�ر اعمالـ�ی جهـ�ت حــذف اثـ�ر نویـ�ز بـ�ا فرکانـ�س

استخراج ویژگیها
در اس��تخراج ویژگیهـ�ا م��ا از دســته ویژگیهــای فرکانســی
اســتفاده کردهایــم ایــن ویژگیهــا از  ERPمربــوط بــه
ه��ر نف��ر روی  19کان��ال اسـ�تخراجش��ده اس��ت .بع��د از
مرحلــۀ پیشپــردازش ســیگنال ERPمربــوط بـ�ه پاسـ�خ
شـ�رکتکنندهها اســتخراج ش��ده اسـ�ت بـ� ه طوریکـ�ه
بــرای ه��ر فـ�رد  19کان��ال و  4حالــت  ERPبــرای قبــل و بعــد
تحریــک داریــم .بــرای اســتخراج پتانســیلهای وابســته بــه
رخــداد مغــزی هــر یــک از گروههــای تحریــک هــدف دیــداری،
تحریــک هــدف شــنیداری ،تحریــک غیــر هــدف دیــداری
و تحریــک غیــر هــدف شــنیداری از روش میانگینگیــری
ســنکرون اســتفاده شــد و پتانســیلهای بیشــتر از  60میکــرو
ولــت از مجمــوع دادههــا حــذف شــدند و در پردازشهــای
بعــدی بــه کار نرفتنــد .بــرای اســتخراج ویژگــی ســیگنالهای
پتانســیل وابســته بــه رخــداد مغــزی ،از روش ویولــت اســتفاده
شــد ( .)19بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا ضرایــب ویولــت بــر
اســاس ویولــت مــادر  B-Splineاســتخراج شــد .دلیــل
اســتفاده از ایــن نــوع ویولــت ،کاربــرد وســیع آن در تحقیقــات
مختلــف ،مخصوص ـاً ســیگنالهای مغــزی بــا طــول کــم مثــل
پتانســیل وابســته بــه رخــداد مغــزی اســت .بــا اســتفاده از
ویولــت  ،B-Splineســیگنال مغــزی بــه  5ســطح تجزیــه شــد،
بــا توجــه بــه فرکانــس نمونهبــرداری  250هرتــز ،ســطوح
مــورد تجزیــه منطبــق بــا باندهــای فرکانســی ســیگنال مغــزی

Independent Component Analysis; ICA
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تصوير  -1وضعیت شرکتکننده به هنگام انجام آزمون دیداری و شنیداری
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روش تحلیل دادهها
پیشپردازش سیگنال

قطـ�ع پاییـ�ن  1853هرت��ز و فرکان��س قط��ع بـ�االی  21هرتـ�ز
میباشدــ ،همچنیـ�ن یـ�ک فیلتـ�ر  Notchنرمافــزاری جهــت
ح��ذف بــازة فرکانسـ�ی ( )55-45هرتـ�ز کـ�ه شـ�امل مؤلفـ�ة
 50هرت��ز ب��رق شـ�هر اس��ت ،اس��تفاده شـ�ده اس��ت .نـ�رخ
نمونهب��رداری در نرمافـ�زار  WinEEGبرابـ�ر بـ�ا  250هرتـ�ز
میباشـ�د .برــای حــذف آرتیفکتهــای حرکتـ�ی و اثـ�ر پلـ�ک
زدن از روش آنالی��ز اجــزای مســتقل ICA 4توس��ط نرمافـ�زار
 WinEEGاس��تفاده شــده اسـ�ت.
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اســت .فرکانسهــای ســطوح  D5تــا  D1بــه ترتیــب شــامل
فرکانسهــای  4تــا  7/8هرتــز 7/8 ،تــا  15/6هرتــز 15/6 ،تــا
 31/25هرتــز31/25 ،تــا  62/5هرتــز 62/5 ،تــا 125هرتــز و
ت آمــده اســت.
ســطح  A5بــا فرکانــس تــا  4هرتــز ب ـ ه دس ـ 
البتــه ضرایــب مربــوط بــه ســطح  D1بــه دلیــل اینکــه بــا
فیلتــر پاییــن گــذر دســتگاه فیلتــر میشــوند ،هیــچ اطالعــات
مفیــدی از ســیگنال ندارنــد بنابرایــن در تحلیلهــای بعــدی
حــذف شــدند .بــرای راحــت شــدن پردازشهــای بعــدی،
ضرایــب مربــوط بــه ســطح  A5بــا  D6نشــان داده میشــود.
در مرحلــة بعــد الزم اســت توزیــع انــرژی ضرایــب ویولــت برای
مؤلفههــای پتانســیلهای وابســته بــه رخــداد مغــزی محاســبه
شــود .بــرای ایــن منظــور ،میانگیــن انــرژی ضرایــب ویولــت در
مقیــاس  jام ( )Ejاز رابطــة  1بــهدســت میآیــد:
رابطه 1

استخراجشــده (بعــد از تحریــک مســتقیم جریــان درون
جمجم ـهای) بــا ویژگیهــای بــهدســتآمــده قبــل از اعمــال
تحریــک بــرای هــر شــرکتکننده و همچنیــن درصــد تغییرات
نمــرة آزمــون  IVAافــراد قبــل و بعــد از دورة تحریک محاســبه
شــد .در ابتــدا بــه بررســی نتایــج پرسشــنامهها پرداختــه
شــده اســت ،بــر اســاس تحليــل آمــاری  t-tes tجفــت شــده
بیــن قبــل و بعــد از تحریــک اختــاف معنــاداری در نتایــج
پرسشــنامهها مشــاهده شــد .ســپس نتایــج حاصــل از آزمــون
 IVAقبــل و بعــد از تحریــک مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.
در نهایــت نتایــج حاصــل از تحلیلهــا در حــوزه فرکانــس و
همبســتگی آن بــا نتایــج آزمــون  IVAمــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت .در ايــن تحقيــق بــراي تحليلهــاي آمــاري از
نــرم افــزار  Matlabنســخۀ  R2013aاســتفاده شــده اســت.
نتایج پرسشنامة ASRS

کــه در ایــن رابطــه Cj ،ضریــب ویولــت در مقیــاس  jام
اسـ�ت .تصويـ�ر  ،2مراحــل اســتخراج باندهــای ویولــت از
س��یگنال پتانس��یلهای وابســته بــه رخــداد مغــزی یکــی از
شرــکتکنندگان را نش��ان میدهــد.

در تصويــر  -3الــف نتایــج بهبــود توجــه افــراد نشــان داد ه
شــده اســت ،هــر چــه نمــرۀ  ASRSافــراد پایینتــر باشــد
نشــاندهندۀ توجــه بیشــتر افــراد اســت.

قبــل و بعــد از اعمــال تحریــک مســتقیم جریــان درون
جمجمــهای ،ویژگیهــای ویولــت اســتخراج و ســپس بــه
ترتیــب نــوع تحریــک در یــک ماتریــس ذخیــره و در نهایــت
بــرای اخــذ همبســتگی میــان درصــد تغییــرات ویژگیهــای

ایــن پرسشــنامه نشــاندهندة میــزان افســردگی افــراد اســت.
همانطــور کــه در تصويــر  -3ب مشــاهده میشــود نمــرة
ایــن پرسشــنامهها پــس از تحریــک کاهــشیافتـه اســت کــه
نشــاندهندة کاهــش میــزان افســردگی و بهبــود خلقوخــوی

نتایج پرسشنامة BDI-2

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-10

30
30

] [ DOI: 10.52547/shefa.9.1.25

تصوير  -2چگونگی استخراج باندهای ویولت از سیگنال پتانسیلهای وابسته به رخداد مغزی

دوره نهم ،شماره يكم ،زمستان 1399

افــراد اســت.
نتایج پرسشنامة اسپیلبرگر
ایــن پرسشــنامه اضطــراب آشــکار و پنهــان افــراد را ارزیابــی
میکنــد کــه در ایــن پرسشــنامه نیــز مطابــق تصويــر 4
اضطــراب آشــکار (تصويــر -4الــف) و اضطــراب پنهــان (تصويــر

 -4ب) افــراد کاهــشیافتــه اســت.
نم��رات ایــن پرسشــنامهها را نیــز در جــدول  2مشــاهده
میکنیــد .
نتایج آزمون IVA

هــر یــک از  7زیــر مقیــاس اســتخراجشــده از نرمافــزار

تصوير  -3الف) نتایج پرسشنامة  ASRSب) نتایج پرسشنامة  .BDI2ستاره بیانگر معنادار بودن اثر در سطح  P>0/05و دوستاره بیانگر معنادار بودن در سطح
 P>0/01است .نوار خطا بیانگر خطای استاندارد است.
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تصوير  -4الف) نتایج پرسشنامة اضطراب آشکار ب) نتایج پرسشنامة اضطراب پنهان .ستاره بیانگر معنادار بودن اثر در سطح  .P>0/05نوار خطا بیانگر خطای
استاندارد است.
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جدول  -2نتایج پرسشنامهها

 WinEEGبیــن قبــل و بعــد تحریــک بــا اســتفاده از دســتور
 t-testجفــت شــده مقایســه شــده اســت .زیرمقیاسهایــی
کــه معنــادار شــدند در جــدول  3بــه شــرح زیــر اســت:
مطابـ�ق تصويـ�ر  5انــرژی بانــد بتــا بعــد از دریافــت تحریــک
 tDCSدر کانــال  F3افزایــش معنــاداری ( )P>0/05داشــته
اس��ت .از آنجاییک��ه بانــد بتــا مربــوط بــه توجــة افــراد
میباشــد میتــوان گفــت افزایــش انــرژی بانــد بتــا نشــان
دهنــدۀ بهبــود توج��ه اف��راد میباشــد.
نتایج حاصل از تحلیل ویولت در تحریک شنیداری هدف

جدول  -3زیرمقیاسهای معنادار آزمون IVA
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor
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همانطــور کــه در تصويــر  6نش��ان داده شـ�ده اسـ�ت
همبســتگی معنــاداری ( )P>0/01بیــن بانــد بتــا و خطــای
آمیشــن شنــیداری وج�وـد دارد .بدیـ�نصوــرت کـ�ه هـ�ر چــه
ان�رـژی بانـ�د بت��ا افزایــش پی�دـا میکنــد میــزان خطــای
آمیش��ن کاه��ش پی��دا میکن��د ،در نتیج�هـ میتــوان بـ�ا کمــی
کــردن میــزان انــرژی بانــد بتــا در کانــال  FP1بــه میــزان
توجــه افــراد پــی بــرد .کانــال  FP1در ناحی��ۀ پيشــاني ســمت
چــپ قــرار دارد لــذا نقــش بســزایی در نمایــش عملکردهــای
شــناختی مثــل توجــه دارد ،ایــن میــزان همبســتگی و رابطــه
ن دهن��دۀ ایــن اســت کــه معیــار کمــی مناســبی بــرای
نش��ا 
سـ�نجش توجـ�ه یافتـ�ه شـ�ده اسـ�ت.

بحث و نتيجهگيري
در ای��ن مطالع��ه بــرای بهبـ�ود توج��ه ب��ه مـ�دت  5روز متوالـ�ی
تحری��ک آنـ�دال  tDCSب��ه مـ�دت  20دقیق��ه انجامشـ�ده اس��ت.
جه��ت ارزیاب��ی توج��ه افرــاد ،از آنه��ا قب��ل و بع��د از جلسـ�ات
تحریـ�ک ،آزمـ�ون  IVAهمـ�راه بـ�ا ثبـ�ت امـ�واج مغـ�زی گرفتـ�ه
شــده اس��ت .طبقــ نتایــج حاص��ل از تحلیلهــای  ERPدر
حــوزه فرکانــس ،انــرژی بانــد بتــا بعــد از تحریــک  tDCSبـ�ه
طــور معناــداری افزای��ش پیداکــرده اســت .در مطالع ـهای کــه
باهـ�دف بررسـ�ی تأثیـ�ر  tDCSبــر روی مؤلفههــای فرکانســی
ام��واج مغ��زی انجاــم شدــه ،نشــان دادهشــده اســت کــه tDCS
در ناحیـ�ة  DLPFCمنجــر بــه افزایــش دامنــة فعالیــت بانــد بتا
میش��ود ( .)20عـلاوه بــر ای�نـ در مطالعــه بــه بررســی تأثیــر
تحریـ�ک  tDCSبــا جریــان  1میلیآمپــر و مــدت  20دقیقــه
در  5روز متوال�یـ پرداختـ�هشــده اسـ�ت .طبـ�ق نتایـ�ج حاصـ�ل
ش��ده ،بهبــود عملکــرد حافظــةکاری و همچنیــن بهبــود در
اختلـال توجـ�ه نس��بت بــه گرــو ه ش�مـ مش��اهده شـ�ده اسـ�ت
( .)12همچنیــن در پژوهشیــ از اف��رادی ک��ه بـ�ر اسـ�اس معیـ�ار
 DSM-VI5اختـلال  ADHDتش��خیص داده ش�دـهاند خواسـ�ته
شــده اس��ت ت��ا در آزمایــش دوسوــکور ش�رـکت کننـ�د .بــه
ایــن صــورت کــه در گــروه فعــال  tDCSبــه مــدت  20دقیقــه
جریــان  1ميليآمپــر تحریــک آنــدی در ناحیــه چــپ DLPFC
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تصوير  -5نمایش تغییرات معنادار انرژی بتا قبل و بعد از تحریک  tDCSدر کانال  .F3ستاره بیانگر معنادار بودن اثر در سطح P>0/05

نوار خطا بیانگر خطای استاندارد است.
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تصوير  -6همبستگی بین درصد تغییرات انرژی بتا و درصد تغییرات خطای آمیشن در تحریک شنیداری هدف در کانال FP1

Functional cortical network
Posterior parietal cortex
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اعم�اـل میشــود .ســپس بــا اســتفاده از مــدل  FCN6فعالیــت
الکتریک��ی مغ��ز ارزیاب��یش��ده اس��ت .طب��ق نتایـ�ج حاصلشــده
بهبوــد معن��اداری در کانالهــای ،P4 ،P3 ،PZ ،T5 ،C4 ،C3
 )P>0/05( O2 ،O1در گــروه فعاــل مشاــهدهشــده اســت (.)9
در پژوهشـ�ی دیگـ�ر بـ�ر روی تأثیـ�ر  tDCSبــر توجــه دیــداری

افــراد س��الم کار شـ�ده اس��ت .ش�رـکتکنندگان بــه ســه گــروه
تقســیمشــده و هــر گــروه ســه روز متوالــی تحــت  tDCSقـ�رار
گرفتهانـ�د .در گ��روه اول تحریــک  tDCSبهگونهــای اعمـ�ال
ش��ده اسـ�ت ک��ه کات��د چپــ و آنـ�د در سـ�مت راسـ�ت ناحیـ�ة
 PPC7باشـ�د .در گ��روه دوم تحریـ�ک  tDCSب��ر عکــس گــروه
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همچنیــن نتایــج ناشــی از مطالعــات قبلــی بــر روی میــزان
اثربخشـ�ی  tDCSدر توجــه شــنیداری نشــان میدهنــد کــه
تحریــک  tDCSدر ناحیــة راســت گيجگاهــي باعــث افزایــش
توج��ه انتخاب��ی ش��نیداری میش��ود ()22، 23؛ بنابرایــن
تحریــک  tDCSدر نواحــی پيشاــني و گيجگاهــي مغــزی منجــر
ب��ه بهب��ود توج��ه و کاه��ش خط��ای آمیش��ن در اف��راد میش��ود.
از ســوی دیگــر ،طبــق نتایــج ایــن تحقیــق افزایــش انــرژی باند
بتــا در ناحی��ۀ پيشـ�اني بــا کاهــش خطــای آمیشــن همبســتگی
معنــاداری داشــته اســت؛ بنابرایــن تغییــرات انــرژی بانــد بتــا
کمــی
در ناحیـ�ۀ پيشاــني میتوانـ�د بهعنــوان یــک شــاخص ّ
بـ�رای ارزیابـ�ی میـ�زان تأثیرپذیـ�ری  tDCSدر بهبــود توجــه
ش��نیداری افــراد استــفاده شوــد .در نتیجــه در ایــن مطالعــه
معلــوم شــده اســت کــه تحریــک  tDCSبــا افزایــش تــوان بانــد
بت��ا و کاهــش خطــای آمیشــن همــراه اســت و باعــث بهبــود
توج��ه متمرک��ز شــنیداری در اف�رـاد میشوــد .همچنیــن بــا
ثبــت امــواج مغــزی در حیــن اجــرای آزمــون  IVAمیتوانیـ�م
میـ�زان بهبـ�ود توجـ�ه شـ�نیداری افـ�راد را در اثـ�ر تحریـ�ک
کمـ�ی سـ�ازی کنیـ�م.
ّ tDCS
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اول ب��وده اس��ت بهنحویک��ه الکترودآنــد چــپ و کاتــد در
سـ�مت راسـ�ت ناحیـ�ة  PPCقـ�رار گرفتــه اســت و در گــروه
سـ�وم  tDCSب��ه ص�وـرت مجاــزی اعم��الش��ده اس��ت (گــروه
ش��م) بـ�ا انجـ�ام آزمـ�ون ( MOT8در ایــن آزمــون توجــه فــرد
بیــن چندیــن ش��یء متح��رک تقس��یم میشــود و فــرد بایــد
ایــن اشــیاء متحــرک را دنبــال کنــد) در ســه حالــت کــم،
معمولــی و زیــاد (تعــداد هــدف در میــدان دیــد) و همچنیــن
آزمــون  n-backبـ�ه ارزیابـ�ی سـ�ه حالـ�ت مختلـ�ف پرداختـ�ه
ش��ده اس��ت .در نهای��ت بـ�ا اس��تفاده از تحلیلهـ�ای �ANO
 VA9مش��اهده شـ�ده اس��ت ک��ه هـ�ر چــه بــار شــناختی محیــط
بیشــتر شــود (تعــداد اشــیاء متحــرک در محیــط بیشــتر شــود)
تأثیــر tDCSنی��ز بیش��تر خواهــد ش��د .تحری��ک کات��دی در
ناحیـ�ة راسـ�ت باعـ�ث بهبـ�ود ادراک بینایـ�ی و توجـ�ه فـ�رد در
ب��ار ش��ناختی ب��اال میشــود .تحریــک آنــدی راســت باعــث
بــاال بــردن توانایــی اجرایــی فــرد در مواجهــۀ بــا اختــاالت در
حیـ�ن انج�اـم کار سخــت میش��ود ( .)14در مطالعــة دوســوکور
دیگ��ری ب�رـ روی افـ�راد دارای اختـلال  ADHDتحریـ�ک tDCS
در ناحیــه آنــد  DLPFCبــا جریــان  1میلیآمپــر و بــه مــدت
 20دقیق��ه بررس��یش�دـه اس��ت .ط��ی تصویربـ�رداری fMRI10
و بــر اســاس نتایــج آزمــون  n-backمش�اـهدهشدــه اسـ�ت کــه
فعالیــت عصبــی مغــز در نواحــی  SMA12 ،PPC11 ،DLPFCو
 PMC13در گــروه فعــال بیشــتر از شــم بــوده اســت و عالئــم
بیتوجه��ی نی��ز در ای��ن افرــاد کاه��شیافت��ه اس��ت (.)21
همچنی��ن در تحقیقـ�ی ک��ه ب�رـ روی افــراد بالــغ دارای اختــال
 ADHDصــورت گرفتــه اســت بــه مــدت  5روز بــا شــدت
 2میلیآمپــر بــرای  20دقیقــه بــه افــراد تحریــک tDCS
در ناحیـ�ة  DLPFCاعماــل ش��ده اسـ�ت .در ایــن مطالعــه
ارزیابـ�ی توجـ�ه افـ�راد از طریـ�ق پرسشـ�نامة  ASRSصــورت
گرفتهــ استــ ،طبقــ نتای�جـ حاص��لش��ده نم��رة پرسش��نامة

 ASRSافـ�راد پســ از تحریکــ کاهـش یافتــه اســت کــه ایــن
نشاــندهندۀ بهبــود توجــه افــراد اســت ،بهعــاوه تأثیــر
تحری��کات پــس از  2 ،1و  4هفتـ�ه بعـ�د نی��ز ارزیابـ�ی شــده
اســت کــه بــه نســبت گــروه شــم همچنــان بهبــود داشــته
اس��ت ( .)8همچنی��ن در تحقیـ�ق دیگـ�ری مشاــهدهشـ�ده
اسـ�ت کـ�ه  20دقیقــه تحریــک  tDCSبـ�ا جریـ�ان  2میلیآمپــر
باعــث بهبــود توجــه اجرایــی 14میش��ود ( .)10از آنجاییکــه
آزمــون  IVAتلفیقــی از تحریــکات دیــداری و شــنیداری اســت
در تحقی��ق مـ�ا نشــان دادهشــده اســت کــه  tDCSبــر روی
تحریـ�کات شـ�نیداری مؤثرتـ�ر اسـ�ت ،درنتیجـ�ه  tDCSباعــث
افزایـ�ش توجهــ متمرکزــ و بهبــود توج��ه ش��نیداری میشـ�ود.
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