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ABSTRACT
Introduction: Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that affects
information processing in the nervous system and the procedure of natural brain evolution.
the processing and analysis of the brain function of these patients have captivated ,Therefore
the attention of many researchers. Qualitative electroencephalography (EEG) is an
evaluation method for determining functional brain abnormalities that is different from
quantitative EEG. Chaotic tools are used in qualitative EEG whereas linear and nonlinear
methods are applied in quantitative EEG. The purpose of the present study is to compare qualitative
EEG findings of healthy and autistic subjects. Materials and Methods: In this study, 19 channels
Fp2, Fp1, F7, T3, T5, O1, O2, ,of brain signals (Cz, C4, F4, Fz, F3, C3, P3, Pz, P4, T4, F8
At first 5-minutes .T6) of 6 healthy and 5 autistic subjects were evaluated in two phases
with closed eyes and then 5-minutes with opened eyes, the subject’s EEG was recorded.
After removing the artifacts, the correlation dimension of the signals was calculated, and
.brain maps were plotted to analyze the changes of correlation dimension on the scalp surface
Results: By comparison of the brain maps of the healthy and autistic groups between the
opened and closed eyes periods, we found there was a difference between the brain function
especially in the T3 and T4 regions of the temporal regions as well as frontal ,of the groups
Conclusion: Using brain maps, correlation dimension mapping on .and posterior areas
the brain surface provides a better understanding of brain dynamics in autistic subjects.s

Keywords:
1. Brain Mapping
2. Electroencephalography
3. Autism Spectrum Disorder

*Corresponding Author: Ghasem Sadeghi Bajestani
Email: g.sadeghi@imamreza.ac.ir

10
10

دوره نهم ،شماره دوم ،بهار 1400

تجزیه و تحلیل سیگنال الکتریکی مغزی اختالل طیف اوتیسم با استفاده از تغییرات بعدهمبستگی در
نقشة مغزی
ناهید قریشی ،سمانه زارع ملک آباد ،سمیه برات زاده ،عاتکه گشوارپور ،قاسم صادقی بجستانی

*

گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه امام رضا (ع) ،مشهد ،ایران

دریافت 4 :تير 1399

اطالعات مقاله:

اصالحيه 28 :آبان 1399

پذیرش 13 :دي 1399

چــــــــكيده

واژههاي كليدي:
 -1نقشهبرداری مغز
 -2الکتروانسفالوگرافی
 -3اختالل طیف اوتیسم

پست الكترونيكg.sadeghi@imamreza.ac.ir :

11
11

] [ DOI: 10.52547/shefa.9.2.10

*نويسنده مسئول :قاسم صادقي بجستاني

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-09

مقدمــه :اختــال طیــف اوتیســم ( )Autism Spectrum Disorder-ASDیــک اختــال رشــدی -عصبــی
اســت کــه پــردازش اطالعــات در سیســتم عصبــی و رونــد تکامــل طبیعــی مغــز را تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد .از ایــن رو ،پــردازش و تحلیــل عملکــرد مغــزی ایــن بیمــاران توجــه بســیاری از محققــان را
بــه خــود جلــب کــرده اســت .الکتروانســفالوگرافی کیفــی ( )QEEGیــک روش ارزیابــی بــرای تعییــن
کمــی متفــاوت اســت .در  EEGکیفــی از ابزارهــای
ناهنجاریهــای عملکــردی مغــز اســت کــه بــا ّ EEG
کمــی از روشهــای خطــی و غیرخطــی اســتفاده
آشــوبگون اســتفاده مــی شــود در حالــی کــه در ّ EEG
میشــود .مــواد و روشهــا :در ایــن پژوهــش 19 ،کانــال از ســیگنال هــای مغــزی (Cz ، 4C ، 3C
 6 )6T ، 5T ، 4T ، 3T ، Pz ، 4P ، 3P ، 2O ، 1O ، Fz ، 2Fp ، 1Fp ، 8F ، 7F ، 4F ، 3F ،فــرد
ســالم و  5فــرد اوتیســمی طــی دو مرحلــه مــورد بررســی قــرار گرفــت .ابتــدا  5دقیقــه بــا چشــمان
بســته و ســپس  5دقیقــه بــا چشــمان بــاز EEG ،افرــاد ثب��ت ش�دـند .پــس از حــذف آرتیفکتهــا،
بعدهمبســتگی ســیگنالها محاســبه شــد و نقشــههای مغــزی بــرای تحلیــل تغییــرات بعدهمبســتگی
در ســطح جمجمــه ترســیم شــدند .یافتههــا :بــا مقایســة نقشــههای مغــزی گروههــای ســالم
و اوتیســمی بیــن دو حالــت چشــم بــاز و چشــم بســته متوجــه شــدیم کــه تفاوتــی بیــن عملکــرد
مغــزی گروههــا وجــود دارد؛ بــه ویــژه در نواحــی  3Tو  4Tمناطــق گیجگاهــی ،همچنیــن مناطــق
پیشــانی و پــس ســری .نتیجهگیــری :بــا اســتفاده از نقشــههای مغــزی ،نگاشــت بعدهمبســتگی بــر
ســطح مغــز درک بهتــری راجــع بــه دینامیکهــای مغــزی در نمونههــای اوتیســمی ارائــه میدهــد.
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مقدمه
اختــال طیــف اوتیســم ( )ASDناشــی از برخــی
ناهنجاریهــای ســاختاری و عملکــردی در نواحــی متعــدد
مغــزی اســت و بــا ویژگیهــای نقــص در تعامــل اجتماعــی و
ارتباطــات ،رفتارهــای کلیشــهای ،عقــب ماندگــی زبــان و
نقصهــای شــناختی مشــخص مــی شــود ( .)1-3ایــن
ویژگیهــا معمــوال بیــن ســال اول تــا دوم زندگــی بیشــترین
بــروز را پیــدا میکننــد و تشــخیص تــا قبــل از  2ســالگی
ممکــن میشــود بــا ایــن حــال ایــن تشــخیص در بیــش از
یــک ســوم از کــودکان تــا قبــل از  3ســالگی ،غیــر قابــل
اطمینــان و ناپایــدار میباشــد ( .)4بــا توجــه بــه ایــن کــه نــرخ
شــیوع  ASDدر حــال افزایــش اســت ( ،)5تشــخیص بــه موقــع
ایــن اختــال بــرای تســکین عالئــم بیمــاری بســیار مهــم
اســت ( .)4در حــال حاضــر غالبــا ایــن اختــال از طریــق
مصاحبــه بالینــی و مشــاهدات رفتــاری تشــخیص داده
میشــود ( .)3، 6بــه همیــن دلیــل پژوهشــگران بــه دنبــال
روش پاراکلینیکــی بــرای تشــخیص زود هنــگام ایــن
اختاللانــد تــا بتواننــد بــه بهبــود هــر چــه بهتــر عملکردهــای
رفتــاری و تعامــات اجتماعــی و ارتباطــی در ایــن کــودکان
کمــک کننــد .از ایــن میــان ،بررســی عملکردهــای مغــزی بــا
اســتفاده از ســیگنالها و تصاویــر مغــزی ،توجــه بســیاری از
محققــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت .نتایــج یافــت شــده از
مطالعــه بــر روی افــراد اوتیســمی در تحقیقــات زیــادی در
حــوزة تصویــر بــرداری عصبــی و آســیب شناســی عصــب
حاکــی از آن اســت کــه ناهنجاریهــای عملکــردی اجتماعــی
در افــراد مبتــا بــه اوتیســم ممکــن اســت ناشــی از اختــال در
3
برخــی نواحــی مغــزی از جملــه آمیگــدال ،2شــکنج فوزیفــرم
و قشــر پریفرونتــال 4باشــد کــه در پــردازش اطالعــات
اجتماعــی دخیــل هســتند ( .)7، 8پژوهشــگران معتقدنــد کــه
ایــن نواحــی نوعــی مغــز اجتماعــی را تشــکیل میدهنــد (.)9
آمیگــدال در میانــه لــوب گیجگاهــی در جلــوی هیپوکامــپ
واقــع شــده کــه جزئــی از سیســتم لیمبیــک 5اســت و تصــور
میشــود کــه رابطــه قــویای بــا رفتارهــای اجتماعــی و
پرخاشــگرانه بیمــاران  ASDدارد ( .)8، 10آمیگــدال دو کارکرد
ویــژه دارد :تمــاس چشــمی و پــردازش چهــره .آســیب بــه
آمیگــدال در پــردازش تــرس ،تلفیــق خاطــره بــا محتــوی
احساســی و تمــاس چشــمی اثــر میگــذارد .نتایــج یافــت
شــده از مطالعــه بــر روی افــراد دچــار آســیب در آمیگــدال
مشــابه بــا اثــرات طبیعــی  ASDاســت .افــراد مبتــا بــه
تومورهــای لــوب گیجگاهــی کــه شــامل آمیگــدال و
هیپوکامــپ اســت شــواهدی دیگــر از همبســتگی بیــن
آمیگــدال و  ASDرا نشــان میدهــد .هــم چنیــن بیمــاران
مبتــا بــه توبــروز اســکلروزیس 6عالئــم مشــابهی شــامل عــدم
توانایــی در نشــان دادن حالــت چهــره را در اثــر آســیب دیدگی
لــوب گیجگاهــی تجربــه کردنــد .مشــاهده شــده اســت کــه

حجــم آمیگــدال در افــراد مبتــا بــه اوتیســم از حالــت نرمــال
خــود خــارج شــده اســت ( .)12 ,11در بســیاری از مطالعــات
بــرای تاییــد شــواهد ارتبــاط آمیگــدال بــا  ،ASDاز یــک مــدل
حیوانــی اســتفاده کردنــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه تغییــر
در لوبهــای گیجگاهــی بــه علــت صدمــه بــه آمیگــدال،
برخــی از عالئــم  ASDهــم چــون انــزوای اجتماعــی ،فقــدان
تمــاس چشــمی و رفتارهــای قالبــی را موجــب میشــود
( .)13مطالعــه بــر روی شــکنج فوزیفــورم براســاس
تصاویرعصبــی نتایــج نشــان میدهــد کــه در شــکنج فوزیفــرم
راســت افــراد ســالم هنــگام نــگاه کــردن بــه چهرههــای
نشــاندهنده هیجانهــای منفــی ،فعالیــت نیرومنــدی دیــده
میشــود .در مقابــل افــراد مبتــا بــه اوتیســم هنــگام مشــاهده
ایــن چهرههــا فعالیــت زیــادی را در ایــن ناحیــه نشــان
نمیدادنــد بلکــه از شــکنجهای گیجگاهــی 7بــرای پــردازش
اطالعــات چهــره اســتفاده میکننــد .بــه طــور مشــابه بیمــاران
مبتــا بــه ضایعــات آمیگــدال نیــز هنــگام مشــاهده چهرههــای
ترســناک فعالیــت زیــادی را در قشــر فوزیفــرم نشــان
نمیدهنــد ،در حقیقــت مشــاهده چهرههــای انســانی ،اتصــال
بیــن آمیگــدال و شــکنج فوزیفــرم را افزایــش میدهــد (.)14
ایــن ناحیــه در زیــر لــوب گیجگاهــی ،نزدیــک بــه لــوب پــس
ســری قــرار دارد .کــه در پــردازش چهــره نقــش مهمــی را ایفــا
میکنــد ( .)7لــوب پیشــانی نیــز مســئول فرایندهــای اجرایــی
ســطح بــاال ماننــد فکــر کــردن ،برنامهریــزی کــردن ،حافظــة
فعــال و مدیریــت زمــان اســت عــاوه بــر ایــن ،ایــن ناحیــه از
مغــز در پــردازش اطالعــات اجتماعــی ،شــناخت و تعامــات
اجتماعــی نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد .افــراد دچــار نقــص
در لــوب پیشــانی عملکــرد نامناســب شــناختی ،زبانــی،
اجتماعــی و احساســی را نشــان میدهنــد .هــم چنیــن نقــص
در ایــن ناحیــه میتوانــد منجــر بــه بــروز مشــکالت یادگیــری
شــود ( .)8در نتیجــه لوبهــای گیجگاهــی و پیشــانی در
اشــخاص  ASDبــه طــور قابــل توجهــی از ایــن اختــال تاثیــر
میپذیرنــد ( .)3بیشــتر ،الحبشــي و همــکاران بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه اختــاف قابــل توجهــی در تــوان  EEGدو گــروه
ســالم )NC( 8و  ASDوجــود دارد ( .)15بــه صورتــی کــه تــوان
مطلــق در کــودکان مبتــا بــه اوتیســم نســبت بــه گــروه NC
در باندهــای دلتــا و تتــا در ناحیــة پیشــانی بیشــتر و در
باندهــای آلفــا و بتــا در ناحیــة مرکــزی کمتــر میباشــد.
همچنیــن تــوان نســبی  EEGکــودکان اوتیســم در بانــد تتــا در
ناحیــة مرکــزی افزایــش و در بانــد آلفــا و بتــا در تمامــی
نواحــی کاهــش مییابــد ( .)15در مقالــهای مشــابه بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه کــودکان مبتــا بــه  ASDبــه طــور قابــل
توجهــی میــزان دلتــا ،تتــا و بتــای باالتــر و ســطح آلفــای
کمتــری نســبت بــه همســاالن عــادی خــود دارنــد (.)16
مقالـهای دیگــر مدلــی بــرای نشــان دادن ارتبــاط مغز کــودکان
مبتــا بــه اوتیســم بــا اســتفاده از برخــی ویژگیهــای
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الکتروانســفالوگرافی ماننــد ویولــت ،واریانــس و آنتروپــی ،یــک
شــبکة عصبــی ســلولی ارائــه داده اســت ( .)17ایــن مــدل
میتوانــد کــودکان مبتــا بــه اوتیســم را از کــودکان کنتــرل
بــر اســاس مقادیــر بــه دســت آمــده و وزن شــبکة عصبــی بــا
اســتفاده از ماشــین بــردار پشــتیبان تشــخیص دهــد .نتایــج
نشــان داده اســت کــه بیشــتر ناهنجاریهــا مربــوط بــه اتصــال
لــوب گیجگاهــی بــا ســایر لوبهاســت .هــم چنیــن
تفاوتهــای قابــل توجهــی در حالتهــا و اتصــاالت لــوب
پیشــانی و نیمکــره چــپ مغــز کــودکان اوتیســمی در مقایســه
بــا گــروه  NCمشــاهده شــده اســت .روشهــای فــوق مبتنــی
بــر باندهــای فرکانســی و تحلیــل خطــی بــوده و از آن جایــی
کــه سیســتمهای حیاتــی رفتــار غیــر خطــی و دینامیــک
پیچیــدهای دارنــد ( .)18بــرای تحلیــل ایــن سیســتمها بهتــر
اســت از ابزارهــای آشــوبگون اســتفاده نمــود ( .)19در مطالعات
مختلــف دیگــر نیــز بــرای طبقهبنــدی نمونههــای اوتیســمی
و ســالم ،ترکیبــی از ویژگیهــای آشــوبگون و غیــر خطــی
متعــددی هــم چــون نمــای لیاپانــوف ،بعــد فرکتــال و بعــد
همبســتگی اســتفاده شــده اســت ،امــا هــدف مطالعــه حاضــر
بررســی و مقایســه الگوهــای مغــزی دو گــروه ســالم و اتیســمی
اســت ( .)20اخیــرا بــرای بررســی و تشــخیص اختــاالت
مغــزی ،الکتروانســفالوگرافی مــورد توجــه بســیاری از محققــان
قــرار گرفتــه اســت .زیــرا ایــن ســیگنالها حــاوی اطالعــات
غیــر خطــی و پیچیــده سیســتم مغــز و منعکسکننــده
توپولــوژی شــبکة زیربنایــی هســتند ،و علیرغــم وضــوح مکانــی
کــم ســیگنالهای  EEGنســبت بــه تصاویــر مغــزی ،دارای
چندیــن مزیــت هســتند از جملــه ســادگی ،هزینــه کمتــر ،در
دســترس بــودن و وضــوح زمانــی بــاال ،بــه همیــن دلیــل
ســیگنالهای مغــزی معمــوالً بــرای مطالعــة پویایــی جریــان
اطالعــات در مغــز اســتفاده میشــوند ( .)21همچنیــن
دســتگاههای  MRIبــه دلیــل ســاختار و عملکردشــان بــرای
کــودکان ترســناک و رعــب آور هســتند .در علــم آشــوب و
دینامیــک غیــر خطــی ،ابعــاد فراکتــال بهعنــوان یــک انــدازه
کمــی از پیچیدگــی سیســتم اســتفاده میشــود (.)19، 22
ابعــاد همبســتگی یکــی از ابعــاد فراکتــال اســت و از آنهــا بــه
طــور گســتردهای در تحلیــل سیســتمهای غیــر خطــی مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد ( .)23یکــی از مزایــای محاســبه بعــد
همبســتگی بهعنــوان یــک ابــزار تحلیــل غیرخطــی،
طبقهبنــدی رفتارهــای دینامیکــی مختلــف بــا یــک عــدد
واحــد میباشــد .بــا توجــه بــه اینکــه تمرکــز ایــن پژوهــش بــر
اســتفاده از اطالعــات خالــص ســیگنال اســت نــه انــرژی آن؛ از
ویژگــی بعــد همبســتگی بــرای ترســیم نقشــههای مغــزی
اســتفاده شــده اســت .همچنیــن بــرای تعــداد نقــاط کمتــر
داده ،ایــن ویژگــی کمتــر تحــت تاثیــر نویــز قــرار گرفتــه و
نســبت بــه ابزارهــای دیگــر تخمیــن بعــد داده مســتقیما و بــه
ســرعت محاســبه میشــود ( .)24کارآيــي روش بعــد

همبســتگي در تحليــل ســيگنالهاي مغــزي در مطالعــات
بســياري نشــان داده شــده اســت .بهعنــوان مثــال در مقالــه
بــرای بهبــود نتایــج طبقهبنــدی احساســات ،از بعــد
همبســتگی بهعنــوان یــک ویژگــی غیرخطــی قــوی بــرای
ســیگنالهای مغــزی اســتفاده شــده اســت و بــه نظــر
میرســد کــه ویژگیهــای غیرخطــی هــم چــون بعــد
همبســتگی منجــر بــه درک بهتــر نحــوه فعالیتهــای
احساســی میشــود ( .)25بــه عــاوه در مطالعــة دیگــر بــر
اســاس ســیگنالهای مغــزی ،بــرای کاوش در خصوصیــات
آشــوبگون مناطــق مختلــف مغــز ،حیــن تصــور الگوهــای درک
اســتوانهای و کــروی ،انجــام شــده اســت .کــه مشــخص شــده
میتــوان تصــور نگهــداری اشــیا بــا اشــکال مختلــف را کــه
نیــاز بــه الگوهــای خاصــی دارد ،بــا اســتفاده از ویژگــی بعــد
همبســتگی شناســایی کــرد کــه بــه دقــت طبقهبنــدی 80/6
درصــد در تمایــز بیــن دو الگــوی درک در بانــد فرعــی بتــا
دســت یافتنــد ( .)26در مطالعــه حســن زاده و همــکاران بــرای
بررســی پیشبینــی نتیجــه درمانــی  rTMSبــا اســتفاده از
روش مبتنــی بــر یادگیــری ماشــین بــرای طبقهبنــدی دو
گــروه پاســخ دهنــده و غیــر پاس ـخدهنده بــه درمــان rTMS
بــرای بیمــاران مبتــا بــه اختــال افســردگی انجــام شــده
اســت ( .)27در ایــن پژوهــش از ویژگیهــای مختلفــی از
قبیــل  ،LZC9بعــد فرکتــال کاتــز ،بعــد همبســتگی ،چگالــی
طیــف تــوان و ویژگیهــای مبتنــی بــر  Bispectrumاســتفاده
شــده اســت .کــه بعــد همبســتگی را بهعنــوان ویژگــی موثــر
و بیشــترین ویژگــی کــه افتــراق ایجــاد میکنــد معرفــی
نمــوده اســت .در پژوهــش عبدالــزادگان و همــکاران ()20
بــرای تشــخیص و طبقهبنــدی اختــال طیــف اوتیســم بــر
اســاس ســیگنالهای مغــزی و مجموعــهای از ویژگیهــای
خطــی و غیــر خطــی همچــون  ،FFTطیــف تــوان ،ابعــاد
فرکتــال ،نمــای لیاپانــوف و بعــد همبســتگی و الگوریتــم
انتخــاب ویژگــی  mRMRو طبقهبنــدي  SVMاســتفاده
نمــوده و بــه صحــت  91و  96درصــد رســیده اســت .در ایــن
پژوهــش تــاش شــده بــا اســتفاده از روش پردازشــی کل نگــر
الکتروانســفالوگرافی کیفــی )QEEG( 10کــه بــر مبنــای بعــد
همبســتگی 11انجــام شــده اســت ،بتــوان بــه روشــی
پاراکلینیکــی بــرای یافتــن تفــاوت الگوهــای مغــزی افــراد
ســالم و اوتیســمی دســت یافــت .بنابرایــن ابتــدا بــرای یافتــن
الگــوی عملکــردی مغــزی افــراد ســالم ،نقشــههای مغــزی
ایــن افــراد در حالتهــای چشــم بــاز و چشــم بســته بــا
یکدیگــر مقایســه شــدند .ایــن رونــد بــرای نقش ـههای مغــزی
نمونههــای اوتیســمی نیــز انجــام شــد .در ادامــه ســعی
میشــود بــا مقایســة الگوهــای مغــزی حاصلــه در دو گــروه،
معیــاری بــرای تشــخیص اختــال اوتیســم بیابیــم.

دوره نهم ،شماره دوم ،بهار 1400

ایــن مطالعــه شــامل پنــج بخــش اصلــی ثبــت ســیگنال،
پیــش پــردازش ،اســتخراج ویژگــی ،تولیــد نقشــة مغــزی

و تحلیــل آمــاری اســت .تصويــر  1الگوریتــم تصویــری
مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه را نشــان میدهــد.

تصوير  -1الگوریتم تصویری از مراحل انجام این پژوهش

درایــن پژوهــش ســیگنالهای  EEGتوســط دســتگاه
( ewave32بــا فرکانــس نمونــه بــرداری 1000هرتــز و
رزولوشــن  24بیــت) و بــا نرمافــزار  eprobe 7.8.9ثبــت
شــده اســت .هنــگام ثبــت ،دســتگاه بــر روی فیلترهــای نــاچ،
باالگــذر  1هرتــز و پایینگــذر  40هرتــز تنظیــم شــده بــود.
ثبــت ســیگنال از  19کانــال (Cz,C4,F4,Fz,F3,C3,P3,Pz,
 )P4,T4,F8,Fp2,Fp1,F7,T3,T5,O1,O2,T6طبــق سیســتم
بینالمللــی  10- 20بــا الکتــرود کــپ انجــام گرفــت و پــس
از اطمینــان از اتصــال درســت الکترودهــا بــا ســر و راحــت
بــودن شــرکتکنندگان ،مراحــل ثبــت انجــام گرفــت.
شــرکتکنندگان شــامل  6فــرد ســالم و  5کــودک مبتــا بــه
اوتیســم بودنــد .ثبــت از دو گــروه طــی دو مرحلــة  5دقیقـهای
در حالــت بیــداری و اســتراحت ،بــه صــورت نشســته بــر روی
صندلــی ،بــدون تحریــک خارجــی در وضعیــت چشــم بــاز و
چشــم بســته انجــام شــد .ثبــت ســیگنال مغــزی افــراد ســالم
بــا اســتفاده از دســتگاه مذکــور در محــل آزمایشــگاه فیزیولوژی
دانشــگاه بینالمللــی امــام رضــا (ع) صــورت گرفــت و
نمونههــای اوتیســمی در مرکــز جامــع آرن ثبــت شــده اســت.

یکــی از روشهــای متــداول بــرای تعریــف و توصیــف یــک
سیســتم محاســبه بعــد همبســتگی آن اســت ( .)28بــرای
تعریــف بعــد همبســتگی ابتــدا اجــازه میدهیــم کــه
تراژکتــوری بــه حالــت پایــدار برســد ســپس  Nنقطــه از
تراژکتــوری را بهعنــوان داده انتخــاب میکنیــم و بــرای هــر
نقطــه  iبــر روی تراژکتــوری تعــداد نقاطــی را کــه در فاصلــه
 Rاز آن نقطــه قــرار دارد در نظــر میگیریــم .ایــن تعــداد را
مینامیــم .مجمــوع همبســتگی را میتــوان بــر حســب تابــع
هویســاید بــه صــورت زیــر نوشــت (:)29
بــرای  x_jهایــی کــه در فاصلــه  Rاز  x_jقــرار دارنــد ،تابــع
هویســاید برابــر بــا یــک و در غیــر ایــن صــورت صفــر اســت.
حــال تعــداد نقــاط را بــه ســمت بینهایــت میــل داده و از
رابطــة زیــر بعــد همبســتگی را بــه دســت میآوریــم (:)29
شــیب ناحیــة خطــی نمــودار ( Log C)Rبــر حســب (Log)R

همــان بعــد همبســتگی اســت (.)29

پیشپردازش
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در ایــن مرحلــه بــرای همــه کانالهــای ثبــت شــده از هــر
فــرد ،بعــد همبســتگی بــرای یــک بــازه بــه طــول 10000
محاســبه شــد کــه مقادیــر اصلــی بعــد همبســتگی در بــازه
کمتــر از یــک قــرار میگیرنــد و بــر اســاس مقادیــر نرمالیــزه
شــده آنهــا ،کــه بــرای تفکیــک بهتــر رنگهــا در نقشــة
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حــدود یــک دقیقــه از ابتــدای ســیگنالها را بــه علــت گــذرا
بــودن حــذف کــرده تــا تحلیــل بــر روی حالــت پایــدار آن
انجــام شــود .بــه عــاوه پــس از بررســی شــهودی ســیگنالها،
قســمت انتهایــی ســیگنالها نیــز بــه علــت وجــود آرتیفکــت
حــذف شــدند.

نقشة مغزی
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ثبت سیگنال

بعد همبستگی
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مغــزی بیــن  1000-1500نرمالیــزه شــدهاند و ســپس بــه
رنگهــای مختلــف نمایــش داده میشــوند و بــا توجــه بــه آن
تصاویــری در قالــب نقش ـههای مغــزی ارائــه میگــردد .طیــف
رنگــی بــا توجه بــه تصويــر 2در نقشــة مغــزی از 1000-1500
تغیــر میکنــد کــه رنــگ آبــی کمتریــن مقــدار بعد همبســتگی

و رنــگ قرمــز بیشــترین مقــدار آن را نشــان میدهــد.
مقادیــر نرمــال شــده بعــد همبســتگی در نقشــههای مغــزی
از  1000-1500تغییــر میکنــد کــه ایــن رنــج توســط
طیــف رنگــی از آبــی تــا قهــوهای نمایــش داده میشــود،

تصوير  -2طیف رنگی نقشة مغزی

بــه طــوری کــه رنــگ آبــی نشــان دهنــده کمتریــن
مقــدار در ایــن طیــف اســت ،و بــه تدریــج بــا افزایــش
ایــن مقادیــر طیــف رنگــی تــا قهــوهای تغییــر میکنــد.
تحلیل آماری

یافتهها
تصويــر  3و 4نمــودار تغییــرات بعــد همبســتگی در کانالهــای
مختلــف مغــزی را بــرای دو گــروه  NCو  ASDدر  19کانــال
مغــزی در حالتهــای چشــم بــاز و چشــم بســته نشــان
میدهــد .بــرای تهیــة ایــن نمــودار ابتــدا هــر مــورد در گــروه
 ،)NC( ASDبــه بــازه هــای 1000تایــی نمونــة قطعهبنــدی
شــده و ســپس بعــد همبســتگی بــرای هــر قطعــه محاســبه
گردیــد .در مرحلــة دوم اعــداد بعــد همبســتگی همــه مــوارد در
گــروه - )NC( ASDروی هــر یــک از  19کانــال -میانگینگیری
شــده و بــرای همــه افــراد گــروه  )NC( ASDدر هــر کانــال یک
عــدد بهعنــوان نماینــده بعــد همبســتگی افــراد گــروه ASD
( )NCمحاســبه شــد .ایــن رونــد بــرای دو حالــت چشــم بــاز
و چشــم بســته تکــرار شــده اســت .مقادیــر بعــد همبســتگی
کانالهــا در گــروه  NCدر بــازه  0/25-0/3و در گــروه ASD
در حــدود  0/4تغییــر میکنــد .میتــوان از تصويرهــاي 3
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بــرای اعتبــار ســنجی نتایــج حاصــل از نقشــههای مغــزی از
آزمونهــای آمــاری اســتفاده میشــود .بــا توجــه بــه تعــداد
کــم شــرکتکنندگان در هــر گــروه ،از آزمــون آمــاری غیــر
پارامتریــک بــرای مقایســه بیــن دو گروه اســتفاده شــده اســت.
آزمــون  kruskalwalisبــرای بررســی ارتبــاط بیــن فعالیتهــای
مغــزی بیــن دو گــروه  NCو  ASDبــه کار رفتــه اســت .مقادیــر
 P>0/05بــه لحــاظ آمــاری معن ـیدار اســت .بــه ایــن صــورت
کــه اگــر  P>0/05شــود دو گــروه از دو جامعــة آمــاری
مختلــف هســتند .بــه عــاوه بــرای بررســی کیفیــت تفــاوت
و معن ـيداری از آزمــون تعقیبــی  HSDاســتفاده شــده اســت.

و  4اینطــور دریافــت کــرد کــه تغییــرات بعــد همبســتگی در
کانالهــا مختلــف در گــروه  ASDدر هــر دوحالــت انــدک
بــوده امــا در گــروه  NCتغییــرات قابــل مالحظـهای در کانــال
هــای  F7 ،O2 ،O1و  F8مشــاهده میشــد .و مقــدار میانگیــن
بعــد همبســتگی درکانالهــای  O1و  O2گــروه  NCدر حالــت
چشــم بــاز نســبت بــه حالــت چشــم بســته افزایــش یافتــه
اســت .همانطــور کــه مشــاهده میگــردد مقایســه تغییــرات
بعدهمبســتگی در کانالهــای مختلــف در دو گــروه  ASDو NC
نشــان میدهــد در افــراد گــروه  ASDتغییــرات چندانــی در
بعــد همبســتگی کانالهــای مختلــف وجــود نــدارد در حالــی
کــه در افــراد گــروه  NCایــن تغییــرات محســوس اســت .بــه
بیــان دیگــر جریــان اطالعــات (تغییــرات بعــد همبســتگی
کانالهــای مختلــف بهعنــوان نماینــده اطالعــات مغــز) در
گــروه  ASDو  NCکامــا متفــاوت اســت و ایــن موضــوع هــم
در حالــت چشــم بــاز و هــم در حالــت چشــم بســته (تصويــر
 3و  )4محســوس اســت .در تصويــر  5مقایســه بیــن تغییــرات
بعــد همبســتگی دو حالــت چشــم بســته و چشــم بــاز در هــر
گــروه بــه صــورت مجــزا صــورت گرفتــه اســت ،اگــر چــه
بیــن دو گــروه ســالم و بیمــار تفــاوت وجــود دارد امــا بیــن
دو حالــت چشــم بــاز و چشــم بســته در هــر گــروه تفــاوت
قابــل توجـهای مشــاهده نمیشــود امــا ایــن نکتــه قابــل تامــل
اســت کــه در کانــال  T3در گــروه  ASDتفــاوت چندانــی بیــن
میانگیــن بعــد همبســتگی در دو حالــت وجــود نــدارد امــا در
کانــال  T4بیــن حالتهــای چشــمان بــاز و بســته تفــاوت بــه
نســبت بیشــتری دیــده میشــود .همچنیــن در گــروه کنتــرل
تقریبــا در تمامــی کانالهــا تفــاوت قابــل مالحظــهای بیــن
دو حالــت در میانگیــن بعــد همبســتگی مشــاهده میشــود.
و منحنــی قرمــزNCمنحنــی آبــی مربــوط بــه گــروه
میباشــد .محــور عمــودیASDمربــوط بــه گــروه
نشــان دهنــده مقادیــر بعــد همبســتگی و محــور
افقــی نشــان دهنــده  19کانــال مغــزی میباشــد.
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تصوير  -3نمودار تغییرات بعد همبستگی در کانالهای مختلف مغزی در حالت چشم بسته

منحنــی آبــی مربــوط بــه گــروه  NCو منحنــی قرمــز
مربــوط بــه گــروه  ASDمیباشــد .محــور عمــودی
نشــاندهنده مقادیــر بعــد همبســتگی و محــور

افقــی نشــان دهنــده  19کانــال مغــزی میباشــد.
ب مربــوط بــه نمــودار الــف مربــوط بــه گــروه نرمــال و نمــودار
گــروه اوتیســم مــی باشــد .منحنیهــای آبــی مربــوط بــه حالــت
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تصوير  -4نمودار تغییرات بعد همبستگی در کانالهای مختلف مغزی در حالت چشم باز
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تصوير  -5نمودار تغییرات بعد همبستگی در کانالهای مختلف مغزی در حالت چشم بسته و چشم باز

چشــم بســته و منحنیهــای قرمــز مربــوط بــه حالــت چشــم
بــاز میباشــد .محــور عمــودی نشــان دهنــده مقادیــر بعــد
همبســتگی و محــور افقی نشــان دهنده  19کانال مغزی اســت.
تحلیل نقشة مغزی
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همانطــور کــه تصويرهــای  6و  7نشــان میدهــد ،بــا
مقایســة نقشــههای مغــزی گــروه  ASDبیــن حالــت چشــم
بــاز و چشــم بســته در قســمت پــس ســری کــه منطقــه
درک بینایــی اســت ،تغییــرات زیــادی مشــاهده نمیشــود.

در حالــی کــه در کانــال  T4ناحیــة گیجگاهــی گــروه ، ASD
بیــن حالــت چشــم بــاز و چشــم بســته تغییــرات چشــمگیری
وجــود دارد .امــا کانــال  T3تمامــی نمونههــای اوتیســمی
در دو حالــت ،یکســان و بــه رنــگ آبــی بــوده ،کــه نشــان
دهنــده بعــد همبســتگی پاییــن اســت .هــم چنیــن در
ناحیــة پیشــانی نمونههــای اوتیســمی در هــر دو حالــت،
گســتره متوســطی دیــده نمیشــود بلکــه یــا محــدوده بــاالی
بعــد همبســتگی (قرمــز و قهــوهای) و یــا محــدوده پاییــن
بعــد همبســتگی (ســبز و فیــروزهای) مشــاهده میشــود.

دوره نهم ،شماره دوم ،بهار 1400

تصوير  -6این تصوير نقشههای مغزی گروه  NCرا در حالتهای چشم باز و چشم بسته نشان میدهد.
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تحلیل آماری
بــرای بررســی آمــاری ایــن پژوهــش بــرای هــر کانــال از
ســیگنالهای مغــزی ،بعــد همبســتگی بــرای بازههــای
 1000تایــی محاســبه شــد ،بــه طــوری کــه بــرای هــر کانــال
یــک ماتریــس  1×60از مقادیــر بعــد همبســتگی بدســت آمــد.
و بــا توجــه بــه نــوع و میــزان ارتبــاط بیــن نمونههــا ،از آزمــون
 kruskalwalisاســتفاده شــده اســت .بــه صورتــی کــه بــرای
مقایســه  19کانــال بیــن دو گــروه  NCو  ASDدر حالتهــای

چشــم بــاز و چشــم بســته از آزمــون  kruskalwalisاســتفاده
شــده اســت .مقادیــر  P-valueبــه دســت آمــده در جــدول 1
مشــاهده میشــود .همچنیــن براســاس آزمــون تعقیبــی HSD
کیفیــت تفــاوت بررســی شــده * ،در جــدول نشــان دهنــده
معنـيداری آزمــون تعقیبــی اســت .بــا توجــه بــه ایــن مقادیــر
تفــاوت قابــل توجهــی بیــن همــة کانالهــای مغــزی در دو
گــروه وجــود دارد ،کــه ممکــن اســت ســرنخهای بــا ارزشــی در
مــورد عملکــرد غیــر معمــول مغــز کــودکان اوتیســم ارائــه دهد.
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تصوير  -7این تصوير نقشههای مغزی گروه  ASDرا در حالتهای چشم باز و چشم بسته نشان میدهد.
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جدول  -1مقادیر  P-valueکانالهای مغزی در دو حالت چشم باز و چشم بسته در آزمون kruskalwalis

بحث و نتيجهگيري
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در ایــن مقالــه نقش ـههای مغــزی بــر اســاس تغییــرات بعــد
همبســتگی بــرای مقایســة الگوهــای مغــزی گــروه  NCو ASD
مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج ایــن تحقیــق بیانگــر بعــد
همبســتگی پاییــن (رنــگ آبــی) در کانــال  T3بــرای تمامــی
نمونههــای اوتیســمی در هــر دو حالــت بــوده ،و در کانــال T4
ایــن گــروه ،بیــن حالتهای چشــم بــاز و چشــم بســته تغییرات
بعــد همبســتگی قابــل مالحظــه بــوده ،بــه صورتــی کــه بعــد
همبســتگی پاییــن در حالــت چشــم بســته و بعــد همبســتگی
نســبتا بــاال در حالــت چشــم بــاز بــرای تمامــی نمونههــا
مشــاهده میشــود .در صورتــی کــه در کانــال  T4و T3ناحیــة
گیجگاهــی افــراد ســالم بیــن هــر دو حالــت تغییــرات انــدک و
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معنيداري آزمون  Post-hocرا مشخص میکند که بر اساس
روش  HSDانجام شده است.

گســتره متفاوتــی از بعــد همبســتگی را نســبت بــه گــروه ASD
نشــان میدهــد .ایــن نتایــج مطابــق بــا نتایــج مطالعــة شــبکة
عصبــی ســلولی اســت ،زیــرا مشــکل اصلــی گــروه  ASDرا
لــوب گیجگاهــی مــی دانــد ( .)17چــرا کــه مقادیــر وزنهــا
و حالــت شــبکه در اتصــاالت لــوب گیجگاهــی بــا لوبهــای
دیگــر کمتــر بــوده کــه ایــن امــر نشــان دهنــده پاییــن بــودن
قــدرت اتصــاالت و ناهنجاریهــای بیشــتر در ایــن لــوب
اســت ،کــه میتوانــد بهعنــوان بازتابــی از کاهــش اساســی
مرتبــط بــا فعالیتهــای قشــری تعبیــر شــود .بهعــاوه بــر
اســاس نتایــج مقالــه مقادیــر آنتروپــی نمونــه و  DETدر
نواحــی گیجگاهــی چــپ و راســت بیــن دو گــروه ســالم و
اوتیســم اختــاف معن ـيداری وجــود داشــت ( .)30همچنیــن
بعــد از  18ماهگــی در مناطــق پیشــانی اختــاف معن ـيداری
بیــن دو گــروه مشــاهده شــده اســت؛ و بــر اســاس نتایــج
تصویربــرداری از مغــز ،ناهنجاریهــا در شــکنج گیجگاهــی
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فوقانــی ( )STSبــه شــدت در اوتیســم نقــش دارد .بنابرایــن
ناهنجاریهــای ســاختاری و عملکــردی در  STSدر طــی
رشــد اولیــة مغــز میتوانــد اولیــن گام در بــروز پدیدههــای
عصبــی ناهنجــار زمینهســاز اوتیســم باشــد ( .)31عــاوه
بــر آن نتایــج نقشــههای مغــزی نشــان میدهنــد کــه در
قســمت پــس ســری نمونههــای اوتیســمی در هــر دو حالــت
تغییــرات زیــادی مشــاهده نمیشــود ،علــت ایــن تفاوتهــا و
نتایــج مطابــق بــا یافتههــای حــوزه تصویربــرداری عصبــی،
میتوانــد ناشــی از تاثیــر نقــص آمیگــدال بــر روی ناحیــة
گیجگاهــی و عــاوه بــر آن اســتفاده افــراد اوتیســمی از
شــکنجهای گیجگاهــی بــرای پــردازش اطالعــات تصویــری
در حالــت چشــم بــاز بــه جــای اســتفاده از شــکنج فوزیفــرم
و ناحیــة پــس ســری کــه منطقــة درک بینایــی اســت ،باشــد
( .)9 ،8 ،32همچنیــن بــا توجــه بــه نقشــة مغــزی در ناحیــة
پیشــانی نمونههــای اوتیســمی در حالــت چشــم بــاز و چشــم
بســته گســتره متوســطی دیــده نمیشــود بلکــه یــا طیــف
بــاالی بعــد همبســتگی و یــا طیــف پاییــن بعــد همبســتگی
دیــده میشــود .ایــن نتیجــه بــا نتایــج بدســت آمــده از
مراجــع حــوزه تصویربــرداری عصبــی همخوانــی دارد و در
مرجــع اشــاره شــده اســت کــه افــراد مبتــا بــه اوتیســم در
برخــی از نواحــی پیشــانی فعالیــت کمــی دارنــد کــه میتوانــد
نشــاندهنده نقــص در توجــه بــه جزئیــات محیــط و عــدم

ادراک درســت و فهــم اجتماعــی باشــد ،کــه ایــن مشــکل در
نقش ـههای مغــزی خــود را بــه گون ـهای دیگــر نمایــان کــرده
اســت ( .)3از کاســتیهای ایــن پژوهــش میتــوان بــه تعــداد
کــم شــرکتکنندگان اشــاره کــرد .بــرای تاییــد نتایــج ،بایــد
الگوریتــم پیشــنهادی بــر روی پایــگاه داده بزرگتــر مــورد
ارزیابــی قــرار گیــرد .همچنیــن ،از آنجــا کــه توجــة دیــداری
کــودکان بــه محرکهــای بینایــی نســبت بــه کــودکان ســالم
کمتــر اســت ،پیشــنهاد میشــود اثــر تحریــک دیــداری بــا
تمرکــز بــر تحریــک منطقــه پــردازش بینایــی و افزایــش
تعــداد کانالهــای مغــزی بــه طــور دقیقتــر ارزیابــی گــردد.
نتایــج بیانگــر آن اســت کــه تغییــرات نقش ـههای مغــزی بعــد
همبســتگی میتوانــد در درک تغییــرات دینامیــک مغــزی
افــراد مبتــا بــه اختــال طیــف اوتیســم و همچنیــن بهعنــوان
شــاخصی بــرای تمایــز دو گــروه  NCو  ASDمــورد توجــه قــرار
گیــرد .بــا توجــه بــه دینامیــک پیچیــده و رفتــار غیــر خطــی
سیســتم عصبــی ،روشهــای پردازشــی و اســتخراج اطالعــات
از ایــن گونــه سیســتمها بــا یــک دیــدگاه کل نگــر میتوانــد
نتایــج مطلوبــی را بــرای بررســی سیســتم ارائــه دهــد .چــرا کــه
در ایــن دیــدگاه بــه جــای بررســی سیســتم از جــزء بــه کل ،به
بررســی سیســتم از بــاال بــه پاییــن میپــردازد .بنابرایــن هرچــه
سیســتم پیچیدهتــر باشــد دیــدگاه کل نگر هــم چــون ابزارهای
آشــوبگون بــرای تحلیــل رفتــار سیســتم مفیدتــر خواهــد بــود.
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