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Introduction: Epilepsy is a neurological and chronic disorder that affects the central
nervous system. This disorder has negative effects on cognitive abilities. The purpose of
the current study was to evaluate the effectiveness of transcranial direct current stimulation
on cognitive flexibility and memory span in patients suffering from epilepsy in the temporal
lobe.
Method: The present study had a semi-experimental design with pre and post-tests, and
was performed on experimental and control groups. The statistical sample included 30
epileptic patients who had referred to private medical centers in Urmia for treatment.
Cognitive abilities were measured via Cognitive Flexibility questionnaire and Wechsler
Numerical Memory Scale. After the pretest, 15 subjects were randomly assigned to the
experimental group and 15 subjects were placed in the control group. Patients in the
experimental group received direct transcranial electrical stimulation for 10 sessions with
an intensity of 1.5 mA for 20 minutes. Anode electrode was placed in the F3 region and
cathode electrode in F4. Then posttest was conducted for both groups and data were
analyzed by multivariate covariance analysis.
Results: The results of the analysis showed that there is a significant difference between
the two groups in terms of cognitive flexibility and memory expansion; This means that the
direct transcranial electrical stimulation intervention method has improved the mean score
of cognitive flexibility as well as memory expanse in patients.
Discussion and conclusion: The results showed that direct transcranial electrical
stimulation can be an effective intervention to improve cognitive flexibility and working
memory in people with epilepsy; And physicians and psychologists working in this field
can use this method along with other interventions to solve patients' cognitive problems.
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مقدمه :صرع يک بیماري نورولوژيکي و مزمن ميباشد که دستگاه عصبي مرکزي را درگیر ميکند .اين اختالل تاثیرات منفي بر
تواناييهاي شناختي دارد .هدف از اين مطالعه ،بررسي اثربخشي تحريک الکتريکي مستقیم فراجمجمهاي بر انعطافپذيري شناختي
و فراخناي حافظه بیماران مبتال به اختالل صرع لوب گیجگاهي ميباشد.
روش :مطالعه حاضر داراي طرح نیمهآزمايشي با پیشآزمون  -پسآزمون بوده و بر روي دو گروه آزمايشي و کنترل اجرا شد.
نمونه آماري شامل  30نفر از بیماران صرعي بود که براي درمان به مراکز درماني خصوصي شهرستان ارومیه مراجعه کرده بودند.
توانمنديهاي شناختي با استفاده از پرسشنامه انعطافپذيري شناختي و مقیاس حافظهي عددي وکسلر سنجیده شدند .پس از انجام
پیشآزمون 15 ،نفر به صورت تصادفي در گروه آزمايش و  15نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .بیماران در گروه آزمايشي تحريک
الکتريکي مستقیم فراجمجمهاي را به مدت  10جلسه با شدت  1/5میليآمپر و به مدت  20دقیقه دريافت کردند .الکترود آند در
ناحیهي اف  3و الکترود کاتد در اف  4قرارگرفت .سپس پسآزمون براي هر دو گروه اجرا شد و نتايج با استفاده از تحلیل کوواريانس
چندمتغیره مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتايج حاصل از تحلیل نشان داد که بین دو گروه از نظر انعطافپذيري شناختي و فراخناي حافظه تفاوت معنيداري
وجود دارد؛ بدين معني که روش مداخلهي تحريک الکتريکي مستقیم فراجمجمهاي موجب ارتقاي میانگین نمرهي
انعطافپذيري شناختي و نیز فراخناي حافظه در بیماران شده است.
بحث و نتیجهگیری :نتايج نشان داد که تحريک الکتريکي مستقیم فراجمجمهاي ميتواند ،مداخلهاي موثر در راستاي بهبود
انعطافپذيري شناختي و حافظهي فعال در افراد مبتال به اختالل صرع باشد؛ و پزشکان و روانشناسان فعال در اين حوزه ميتوانند در
کنار ساير مداخالت جهت حل مشکالت شناختي بیماران ،از اين روش نیز بهرهگیرند.
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از اختالالت متابولیکی نیز میتوان هیپوکلسمی 4را مطرح
کرد .از آنجایی که کلسیم برای آزادسازی عصبی و انقباض
ماهیچهای مورد نیاز است ،کمبود کلسیم موجب کاهش
تحریکپذیری عصبی میشود؛ ولی علیرغم کاهش
5
تحریکپذیری موجبات صرع را نیز فراهم میکند [ .]9وزانی
و همکاران ]10[ ،نیز مطرح کردهاند که حداقل  40درصد
همهی صرعها دارای علل ساختاری یا متابولیکی هستند .در
کودک تازه متولد شده ،بیماری انگلی توکسوپالسما؛ در
کودک خردسال؛ ویروس هرپس و در افراد بزرگسال بیماری
جنون گاوی 6میتواند موجب بروز تشنج صرعی شود [.]11
در بین انواع مختلف تومور مغزی نیز ،صرع در  70تا 80
درصد افرادی که مبتال به تومور گلیونورونال 7هستند ،دیده
میشود [ .]12در بیماران صرعی عالوه بر وقوع تشنج ،عالئم
دیگری مانند حالت رویاگونه ،حس بیگانگی ،انقباض
ماهیچههای بدن ،درد اپیگاستر ،تنگینفس ،خفگی،
دلمشغولی ،سردرد ،سرگیجه ،عطسه ،خمیازه و استفراغ نیز
دیده میشود [ .]13عالوه بر مسائل جسمانی حاصل از این
اختالل برخی مسائل شناختی [ ]14و روانشناختی [ ]15نیز
این بیماران را درگیر میکند .مسائلی از قبیل نقص در حافظه،
ناتوانی یادگیری ،مشکالت رفتاری و روابط اجتماعی ضعیف
در این اشخاص مشهود است .شیوع مشکالت حافظه در
بیماران صرعی حدود  20تا  50درصد گزارش شده است،
یعنی حدود نصف بیماران مشکالت حافظه را در زندگی
روزمره گزارش میکنند [ .]16تشنجهای حاصل از صرع
موجب تغییرات مورفولوژیکی و کارکردی در مغز ،شناخت و
روان میشود و گاها علیرغم قطع تشنجات ،مشکالت
روانشناختی تداوم دارند [ .]17در یک مطالعهی مروری هرمن
و سیدنبرگ ]18[ ،8چهار مورد از شش مطالعهی بررسی شده
وجود نقایص شناختی را در هنگام شروع صرع تایید کردند.
مطالعهی دیگری اذعان داشت که شروع نقایص شناختی ده
ماه بعد از شروع تشنجها میباشد [ .]19تامپسون و
کورکوران ]20[ ،9با مطالعهی  700نفر بیمار صرعی ،عنوان
کردند  54درصد از این افراد نقایصی را در حافظه نشان
میدهند .مطالعهی گاالسی ]21[ 10نیز حاکی از این مورد
بود .پوندز و هندریکز ]22[ ،11نیز نشان دادند که در افراد

مقدمه
صرع یکی از رایجترین اختالالت نورولوژیکی میباشد؛
که بیش از  60میلیون نفر ( 1درصد کل جمعیت جهان) را
در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است [ .]1شاخصترین
ویژگی اختالل صرع تشنج2ها میباشند؛ اما همین ویژگی
تعریف این اختالل را همواره با مشکل مواجه کردهاست؛ زیرا،
تشنجها مختص این بیماری نبوده و میتوانند به سبب تب یا
برخی داروهای دیگر نیز ایجادشوند [ .]2تشنج به معنای
فعالیت غیر طبیعی و بیش از حد و یا همزمان نورونها در
مغز میباشد [ .]3براساس تعریف قدیمی تشنج صرعی به
دلیل افزایش در تحریکپذیری و کاهش در بازداری است [.]4
تشنجها در هر بخشی از زندگی ممکن است شروع شوند،
برخی از افراد در بخشی از زندگی و برخی در تمام طول
زندگی با این بیماری درگیرند .به طور متوسط مدت بیماری
حدود  13سال تقریب زده شدهاست [ .]5بولینگ 3و همکاران
[ ]6در یک مقالهی مروری عنوان کردند که این اختالل
ممکن است در هر سنی رخ دهد؛ اما بیشتر افراد کم درآمد
دچار این بیماری میشوند؛ به طوریکه شیوع در کشورهای
فقیر  10برابر کشورهای پیشرفته میباشد .نرخ شیوع در
نواحی مختلف آفریقا از  49تا  215نفر در هر  100000متغیر
میباشد .این محققان در بررسی پیشینهها به این نتیجه
رسیدند؛ که میزان شیوع در نواحی شهری در حدود 0/6
درصد میباشد .در آسیا ،اروپا و آمریکای شمالی نیز حدود
 0/8درصد گزارش شده است .میزان شیوع در ایران نسبت به
کشورهای مشابه باالتر است و تا سال  1389حدود  5درصد
برآورد شده بود .گفته میشود ،حدود  50میلیون نفر در کل
دنیا از این بیماری رنج میبرند [ .]7در مجموع آمارهای ارائه
شده متفاوتند؛ بطوریکه ،از  0/5تا  3درصد متغیر هستند [.]8
در سببشناسی این اختالل میتوان گفت ،اگر مسائلی
مانند اختالالت متابولیکی ،عفونتها ،ضربههای مغزی،
آنوکسیا ،مسمومیتها ،تومور ،سکته ،و موارد دیگر به موقع
درمان شوند منجر به صرع نمیشوند؛ اما در صورت شدید
بودن بیماری و یا درمان نادرست یا عدم درمان به صرع
میانجامند [ .]5هر بخشی از سر که به هر دلیلی دارای بافت
معیوب و ناهنجار باشد مستعد صرع است.
1

1

Epilepsy
seizure
3 Boling
4 hypocalcemia
5 Vezzani
6 Creutzfeldt–Jakob disease
7 glioneuronal tumor
8 Herman & Seidenberg
9 Thompson & Corcoran
10 Gallassi
11 Ponds & Hendriks
2
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دارای صرع ،مشکالت تمرکز و توجه ،نقص در عملکرد
اجرایی 1و حافظه دیده میشود .صرع گیجگاهی با
ناهنجاریهای ساختاری خاصی همراه است که ساختار
لیمبیک همچنین لوب فرونتال را درگیر میکند ،از آنجایی
که فرآیندهای شناختی مانند کارکردهای اجرایی ،حافظهی
فعال ،تصمیم گیری ،انعطافپذیری شناختی و توجه مربوط
به این بخش میباشد ،بنابراین وجود نقایص شناختی در
بیماران صرعی محتمل است [ .]23انعطافپذیری شناختی
قابلیت بشر برای مواجهه با موقعیتهای جدید و غیرمنتظره در
محیط است [ .]24در افراد مبتال به صرع گیجگاهی که
همزمان افسردگی هم دارند این قابلیت پایینتر است [.]25
با توجه به تحقیقات انجام شده وجود نقایص شناختی در این
بیماران امری بدیهی است و تاثیراتی جدی بر زندگی آنها
میگذارد [ .]26در راستای حل مشکالت این افراد درمانهایی
مانند رفتار درمانی دیالکتیکی []27؛ رفتار درمانی شناختی
[ 28و  ]29درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد [ ]30شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ]31[ 2توسط روانشناسان به کار
گرفته شدهاند .در پژوهش حاضر اثربخشی تحریک الکتریکی
مستقیم فراجمجمهای 3مورد استفاده قرار گرفته است.
روش تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ،روشی
غیرتهاجمی و قابل اعتماد است که قشر مغز را هدف قرارداده
و تحریک پذیری قشر را تعدیل میکند [ .]32این روش اساسا
با الکتروشوک درمانی 4متفاوت میباشد؛ چرا که الکتروشوک
درمانی با ایجاد تشنجاتی به دنبال درمان است؛ اما تحریک
الکتریکی مستقیم فراجمجمهای عملکرد مغز را به واسطهی
جریانی متناوب تعدیل کرده و تغییراتی را که در مغز ایجاد
میکند ،بدون ایجاد تشنج میباشد .جریانی که دستگاه
تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ایجاد میکند مابین
 0/25تا  2میلیآمپر میباشد؛ که در مقایسه با الکتروشوک
درمانی ( 800تا  900میلی آمپر) بسیار اندک است [.]33
احمدی کارویژه ،معتمدی ،ارزانی ،و روشن ]34[ ،تحریک
الکتریکی مغز از روی جمجمه بصورت کانونی 5را در بیماران
صرع مقاوم به درمان لوب پیشانی -جانبی بکارگرفتند و
الکترود کاتد را در ناحیهی مستعد صرع قرار دادند.

شهین آزموده و همکاران

جلسات به مدت  20دقیقه و شدت  2میلی آمپر و به
مدت  10روز پشت سر هم اجرا شد .نتایج نشانداد که یک
ماه بعد از درمان نیز توجه و حافظهی فعال به طور معنیداری
بهبود یافته است .دل فلیس 6و همکاران [ ]35در مطالعهی
خود تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای با جریان
مستقیم-نوسانی 7را بر روی  12بیمار دارای صرع لوب
تمپورال به مدت  30دقیقه و با شدت (  0/75 Hz؛ μV
 )0-250بکار گرفتند .نتایج نشان داد که تحریک آندی
موجب بهبود حافظهی بینایی-فضایی و حافظهی اخباری
میشود .راف 8و همکاران [ ]36تحریک الکتریکی مستقیم
فراجمجمهای را در قشر پیشپیشانی پشتی جانبی 9اعمال
کردند .در این مطالعه تفاوت بین تکالیف متجانس (عملکرد
فضایی نیمکرهی راست و عملکرد کالمی نیمکرهی چپ) و
تکالیف نامتجانس (عملکرد فضایی نیمکرهی چپ و عملکرد
کالمی نیمکرهی راست) و گروه گواه از نظر حافظهی فعال
مورد مطالعه قرار گرفت 71 .بزرگسال سالم با  1میلیآمپر
جریان الکتریکی از ناحیه راست و چپ قشر پیشپیشانی
پشتی جانبی در طی سه جلسه تحریک شدند ،البته الزم به
ذکر است که در ابتدا یک جلسه نیز برای تعیین خط پایه و
یک جلسه نیز برای پیگیری در نظر گرفته شد .نتایج
نشاندهندهی افزایش منحنی یادگیری در حافظهی فعال بود.
کاپون 10و همکاران [ ]37اثر بخشی تحریک الکتریکی
مستقیم فراجمجمهای بر بازتوانی شناختی را به صورت
مطالعهی مروری مورد بررسی قراردادند .بررسی مطالعات
نشان داد که این روش بر شناخت اثرگذار است .مواردی که
تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای باعث بهبود و ارتقای
آنها میشود؛ شامل تصمیمگیری ،انعطافپذیری شناختی ،و
حافظهی فعال است .نجاتی و همکاران [ ]38گزارش کردند
که تحریک آندی قشر پیشپیشانی پشتی جانبی چپ باعث
11
بهبود عملکرد اجرایی در افراد بیشفعالی و نقص توجه
میشود .در این مطالعه شدت تحریک  1میلیآمپر ،به مدت
 15دقیقه و فاصلهی بین جلسات  72ساعت بود .تحریک توام
ناحیهی قشر پیشپیشانی پشتی جانبی و قشر

1 Executive

function
mindfulness-based cognitive therapy
3 transcranial direct current stimulation
4
)Electroconvulsive therapy (ECT
)5 High-Definition transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS
6
Del Felice
7 Oscillatory transcranial Direct Current Stimulation-OtDCS
8 Ruf
9 Dorsolateral prefrontal cortex
10 Cappon
11 Attention deficit hyperactivity disorder
2
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پیش حدقه ای 1باعث انعطاف شناختی کودک شد.
دپائولو 2و همکاران ]39[ ،با استفاده از تحریک الکتریکی
مستقیم فراجمجمهای ناحیهی قشر پیشپیشانی پشتی
جانبی چپ را با هدف ارتقای عملکرد شناختی تحریک کردند.
شدت تحریک  2میلیآمپر بود .در این پژوهش ارتقای
3
انعطافپذیری شناختی و حافظهی فعال معنیدار بود .ترومبو
و همکاران [ ]40افزایش عملکرد حافظهی فعال را با کمک
دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای مورد مطالعه
قراردادند .آزمودنیها تحریک  2میلیآمپری را در نیمهی
راست قشر پیشپیشانی پشتی جانبی دریافت کردند ،نتایج
نشانداد که ارائهی همزمان تکالیف ارتقادهندهی حافظه و
تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای به صورت همزمان،
ارتقای شناختی را به همراه دارد .لیو 4و همکاران ]41[ ،تاثیر
تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای را بر حافظهی فعال
و خلق بیماران مبتال به صرع گیجگاهی مورد بررسی
قراردادند .تحریک آندی با شدت  2میلیآمپر ،به مدت 20
دقیقه و در  5جلسه به ناحیهی قشر پیشپیشانی پشتی
جانبی اعمال شد .در نهایت مقایسهی گروه کنترل با گروه
آزمایش نشان دهندهی ارتقای خلق در گروه آزمایش بود؛ اما
در حافظهی فعال تغییری مشاهده نشد .جو 5و همکاران،
[ ]42ارتقای حافظهی فعال را در بیماران سکتهی مغزی مورد
مطالعه قرار دادند .نتایج نشانداد که تحریک آندی قشر پیش
پیشانی چپ با ارتقای حافظهی فعال در این بیماران همراه
بود .بیستاد 6و همکاران ]43[ ،تاثیر تحریک الکتریکی
مستقیم فراجمجمهای را بر حافظهی کالمی بیماران آلزایمری
مورد بررسی قرار دادند ،این محققان با استفاده از شدت 2
میلیآمپر به مدت  30دقیقه و در  6جلسه اثباتکردند که
گروه تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای در مقایسه با
گروه کنترل بهبودی معناداری را در اختالالت حافظه نشان
میدهد.
با توجه به نتایج پژوهشهای انجام شده این اختالل به
سبب آسیب زدن به شناخت ،نحوهی تفکر ،یادگیری،
یادآوری ،و بیان عواطف را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .تشنج
ها بخش قابل مشاهدهی هستند اما آسیبهایی که به روح و
روان و شناخت این افراد وارد میشوند ،اغلب نادیده گرفته
میشوند .بعبارت دیگر خانوادهها و خود بیماران از بس درگیر
مشکالت جسمانیاند که از این بخش حیاتی غافل میشوند.
بنابراین این روش مداخله میتواند به حل برخی از مشکالت

این بیماران کمک کند .از آنجایی که در این تکنیک جریان
الکتریکی استفاده میشود یکسری پیش داوریها در مورد
اثرات سوء این روش بر روی تشنج وجود دارد ،به دلیل وجود
این پیش زمینهی ذهنی محققان زیادی از کاربرد این روش
بر روی بیماران صرعی ابا دارند و این باعث خالء پژوهشی در
این حوزه شده است .اما مطالعهی مروری سان-ژوآن و
همکاران ]44[ ،نشاندهندهی اثرات مثبت این روش بر روی
کاهش تشنجات این بیماران میباشد .در کل ،بررسی
پیشینههای داخلی و خارجی نشان میدهد که این روش
بندرت در مورد بیماران صرعی بکار گرفته شده است؛ و
تحقیقات انجام گرفته شده در این حوزه انگشت شمارند .برای
حصول نتایج روشنتر و شفاف سازی اثربخشی تحریک
الکتریکی مستقیم فراجمجمهای بر این بیماران بهتر است،
کاربرد این روش بر روی عملکردهای شناختی و سایر متغیرها
با پروتکلهای متفاوت که مورد تاییدند و هیچ گونه خطری
برای بیمار ندارند ،انجام گیرد تا از بین آنها بهترین و
اثرگذارترین پروتکلها گزینش شوند .اهمیت دیگر این
مطالعه از این حیث است که در مطالعات پیشین به مشکالت
کارکردی لوب فرونتال در بیماران دارای صرع لوب گیجگاهی
کمتر پرداخته شده است ،در حالیکه این بیماران دارای
مشکالت عدیدهای در این زمینه هستند [ .]26در این
پژوهش فرض بر این است که تحریک الکتریکی مستقیم
فراجمجمهای میتواند افزایندهی انعطافپذیری شناختی و
فراخنای حافظه در بیماران مبتال به اختالل صرع لوب
گیجگاهی باشد.
روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی و با طرح پیشآزمون
– پسآزمون با گروه کنترل است .در این پژوهش تحریک
مستقیم فراجمجمهای قشر پیشپیشانی پشتی جانبی به
عنوان متغیر مستقل و انعطافپذیری شناختی و فراخنای
حافظه به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدهاند.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :در این پژوهش جامعه آماری شامل
بیماران مبتال به اختالل صرع است که به مراکز درمانی
شهرستان ارومیه در بازه زمانی فروردین تا اردیبهشت 1398
مراجعه کرده بودند.
1

)OrbitoFrontal Cortex (OFC
de Paula
3 Trumbo
4 Liu
5 Jo
6 Bystad
2
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شهین آزموده و همکاران

میگیرد که این نمره گذاری در سؤاالت (،11 ،9 ،7 ،4 ،2
 )17به صورت معکوس میباشد .حداکثر نمره  140و حداقل
نمره  20میباشد .مؤلفههای آن شامل :عامل ادراک
گزینههای مختلف (گویههای شماره ی ،14 ،13 ،12 ،6 ،5 ،3
 ،)20 ،19 ،18 ،16عامل ادراک کنترلپذیری (گویههای
شماره ی  )17 ،15 ،11 ،9 ،7 ،4 ،2 ،1و عامل ادراک توجیه
رفتار (گویه های شماره ی  8و  )10میباشد .دنیس و وندروال
[ ]46در پژوهشی نشان دادند که این پرسشنامه از ساختار
عاملی ،روایی همگرا و روایی همزمان مناسبی برخوردار است.
این پژوهشگران نشاندادند که دو عامل ادراک گزینههای
مختلف و ادراک توجیه رفتار یک معنی دارند و عامل کنترل
بعنوان خرده مقیاس دوم در نظرگرفته شد .روایی همگرای
آن با مقیاس انعطافپذیری شناختی مارتین و رابین 0/75
بوده است .این پژوهشگران پایایی به روش آلفای کرونباخ را
برای کل مقیاس ،ادراک کنترل پذیری و ادراک گزینه های
مختلف به ترتیب  0/91 ،0/91و  0/84و با روش بازآزمایی به
ترتیب  ،0/75 ،0/81و  0/77به دست آوردند .در ایران ،ضریب
اعتیار بازآزمایی کل مقیاس را  0/71و خردهمقیاسهای
ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف و ادراک
توجیه رفتار را به ترتیب  0/72 ،0/55و  0/57گزارش کردهاند.
در این مطالعه پایایی کل مقیاس  0/90و برای خرده
مقیاسها به ترتیب 0/89، 0/87و  0/55گزارش شده
است[ .]47در پژوهش حاضر ،اعتبار این ابزار اندازه گیری با
روش ضریب آلفای کرونباخ 0/72 ،به دست آمد.
 )2مقیاس حافظهی عددی وکسلر (فراخنای ارقام):
فراخنای ارقام یک آزمون حافظهی کوتاه مدت به شمار
میرود .آزمودنی باید اطالعات شنیداری را به ترتیب مناسب
به یاد بیاورد و تکرار کند .عملکرد درست مستلزم یک فرآیند
دومرحلهای است .نخست ،اطالعات باید به دقت دریافت شوند
که مستلزم توجه و رمزگردانی است .کسانی که به آسانی دچار
حواسپرتی میشوند ،در این مرحله مشکل دارند .دوم،
آزمودنی باید اطالعات را به درستی به یاد بیاورد ،ترتیب و
توالی آن را در نظر بگیرد و آنها را بیان کند .کسانی هم که
احتماال نمیتوانند اطالعات را به درستی دریافت کنند ،ممکن
است در این مرحله دچار اشکال شوند؛ زیرا نمیتوانند رد
حافظه را به اندازهی کافی در ذهن خود نگهداری کنند [.]48
در این آزمون ،فهرستهایی از  3تا  9رقم به طور شفاهی
ارائه میشوند و آزمودنی باید آنها را از حفظ بازگو کند .در
بخش دوم این آزمون ،آزمودنی باید ارقامی را که میشنود (2
تا  8رقم) به طور معکوس بازگو کند [ .]49گاهی هنگامی که
آزمودنی میخواهد رقم فعلی را بیان کند ،رقم قبلی را

ب) نمونه پژوهش :در مطالعه حاضر نمونه شامل 30
بیمار مبتال به اختالل صرع بود که از جامعه آماری به صورت
در دسترس انتخاب شدند .افراد گزینش شده واجد مالکهای
ورود به طرح پژوهشی بودند و برای گردآوری اطالعات ابتدا
یک پیشآزمون توسط آزمون انعطافپذیری شناختی و
مقیاس حافظهی عددی وکسلر (فراخنای ارقام) انجام شد و
شرکت کنندگان به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش
و کنترل گمارده شدند .مالکهای ورود شامل تکمیل فرم
رضایت آگاهانه ،ابتال به صرع گیجگاهی که با توجه به پرونده
پزشکی مشخص شد ،محدودهی سنی  15تا  50سال ،حداقل
میزان تحصیالت سیکل ،باردار نبودن ،نبودن در دورهی عادت
ماهیانه ،دوش گرفتن قبل از مداخله تا انتقال جریان
الکتریکی به علت چرب بودن موها تحت تاثیر نگیرد ،نداشتن
پروتز در ناحیهی جمجمه ،نداشتن باتری در قلب ،داشتن
هوش نرمال ،عدم ابتال به اختالل سوء مصرف مواد و الکل،
عدم دریافت درمانهای روانشناختی در یکسال گذشته ،و عدم
ابتال به بیماریهای پزشکی دیگر بود .مالکهای خروج نیز
شامل عدم همکاری در طول مداخله و پژوهش ،منصرف شدن
از ادامهی کار ،باردار شدن در طول پروسهی درمان ،هر گونه
حساسیت به دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم
فراجمجمهای ،آغاز دریافت مداخالت و داروهای روانشناختی
بود .با توجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی حداقل نمونه
بایستی  15نفر باشد [ ،]45و با نظر به دشواری دسترسی به
جامعهی آماری در هر گروه  15نفر گنجانده شد .یک هفته
بعد از پیش آزمون ،مداخلهی تحریک الکتریکی مستقیم
فراجمجمهای برای گروه آزمایشی اعمال گردید و بعد از یک
هفته دوباره پسآزمون برای هر دو گروه به عمل آمد .به دلیل
دشوار و پرهزینه بودن روند مطالعه و با نظر گرفتن شرایط
سخت بیماران دورهی پیگیری انجام نشد .در نهایت اطالعات
مربوط  30نفر (هر گروه  15نفر) مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
ابزارهای پژوهش
 )1پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی  :پرسشنامهی
انعطافپذیری شناختی که توسط دنیس و وندروال]46[ 2
ساخته شده است ،یک ابزار خودگزارشی کوتاه  20سؤالی
است و برای سنجش نوعی از انعطافپذیری شناختی که در
موقعیت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار
کارآمد الزم است ،به کار میرود .شیوهی نمره گذاری آن
براساس یک مقیاس  7درجهای لیکرتی میباشد که به گویهی
بسیار مخالفم عدد  1و به گویهی بسیار موافقم عدد  7تعلق
1

cognitive flexibility inventory
Dennis & Vander Wal
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 20/10الکترود آند در ناحیهی  F3نیمکرهی چپ و الکترود
کاتد در ناحیهی  F4نیمکرهی راست قرار داده شد .در گروه
کنترل نیز الکترودها در محلهای ذکر شده قرار گرفتند اما
هیچ گونه تحریکی اعمال نشد .دلیل انتخاب این ناحیه این
مسئله است که قشر پیش پیشانی پشتی جانبی ناحیهی
درگیر در انعطاف پذیری شناختی و حافظهی فعال میباشد
[ .]51محققان معتقدند یکی از دالیل نقایص عملکرد
حافظهی فعال ،انعطاف پذیری شناختی و در کل عملکردهای
اجرایی انتشار تشنج از نواحی گیجگاهی به پیشانی میباشد
[ .]52الزم به ذکر است که تحریک آندی لحاظ شده در این
پژوهش در ناحیهی ذکر شده بوده و بیماران شرکت کننده از
صرع لوب گیجگاهی در رنج اند ،بنابراین؛ هیچ تحریکی در
ناحیهی دچار صرع اعمال نشده است.

فراموش میکند .بازگویی ارقام وارونه پیچیدهتر است و
آزمودنی معموال باید اطالعات را برای مدت بیشتری در
حافظه نگهدارد و همچنین ،پیش از بیان مجدد ،باید ترتیب
آنها را تغییر دهد .به این ترتیب ،عملکرد خوب در ارقام وارونه
احتماال توانایی شخص را در انعطافپذیری ،تمرکز و شکیبایی
در برابر فشار روانی منعکس میسازد .همچنین ،نمرهی باال
در تکرار ارقام وارونه ممکن است به توانایی ساختن ،نگهداری
و وارسی تصویرهای ذهنی دیداری که از محرکهای شنیداری
ساخته شده است ،مربوط باشد .راهنمای  WAIS-III1و
 WMS-III2بیانگر این مطلب است که همسانی درونی برای
نمرههای خرده مقیاس اولیه دارای دامنهی  0/74تا 0/93در
مورد همهی گروه های سنی است .ضرایب اعتبار بازآزمایی
در فاصلههای زمانی  4تا  6هفته ،برای فراخنای ارقام تا 0/88
بود [ .]48در ایران میزان پایایی این آزمون با روش آلفای
کرونباخ  0/74و با روش دو نیمه کردن 0/75به دست آمد
[ .]50میزان اعتبار این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ،
در پژوهش حاضر  0/801بود.

شیوه تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش از محاسبه
شاخص های آمار توصیفی ،مانند میانگین و انحراف معیار
برای ارائه اطالعات توصیفی پژوهش استفاده شد و برای
آزمون فرضیههای پژوهشی از آزمون تحلیل کوواریانس چند
متغیره استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نسخه
 23نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید.

شیوه انجام پژوهش
از آنجایی که مطالعهی حاضر از نوع مداخلهای میباشد،
اصول اخالقی انجمن روانشناسی آمریکا و سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره ایران در آن رعایت شده است.
آزمودنیها فرم رضایت آگاهانه را تکمیل کردند و در مورد
اهداف پژوهش آگاهی های الزم را دریافت نمودند .همچنین
جهت انجام این پژوهش ابتدا کد اخالق
( )IR.UMSU.REC.1398.140از دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه دریافت گردید .کد کارآزمایی بالینی پژوهش حاضر نیز
( )IRCT20190803044417N1میباشد .بعد از انجام این
مراحل ،در مرحلهی بعدی با مراجعه به مراکز درمانی
خصوصی شهرستان ارومیه به انتخاب نمونههای مورد نظر
براساس مالکهای ورود اقدام شد .قبل از اینکه آزمودنیها به
وسیلهی پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی و مقیاس
حافظهی عددی وکسلر (فراخنای ارقام) مورد پیشآزمون قرار
بگیرند ،اطالعات الزم در مورد اهداف پژوهش ،آزمونها و
چگونگی پاسخدهی ،به آنها داده شد .در مرحله مداخله برای
گروه آزمایش از دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم
فراجمجمهای استفاده شد .مداخله تحریک الکتریکی مستقیم
فراجمجمهای بر ناحیه قشر پیشپیشانی پشتی جانبی چپ با
شدت  1/5میلیآمپر به مدت  20دقیقه و در  10جلسه برای
گروه آزمایشی اعمالشد 5 .جلسهی اول به صورت متوالی و
 5جلسهی بعدی یک روز در میان بود .با توجه به سیستم

نتایج
میانگین و انحراف معیار در مطالعهی حاضر ،میانگین سن
شرکتکنندگان  36/16با انحراف معیار  8/7بود .افراد در
محدودهی سنی  50-15بودند 16 ،نفر ( 53/3درصد) مرد و
 14نفر ( 46/7درصد) نیز زن بودند .از بین  30نفر  14نفر
متاهل بودند و  25نفر تحصیالت دانشگاهی داشتند .بعد از
بررسی جمعیت شناختی گام بعدی تحلیل دادههای به دست
آمده با استفاده از آمار توصیفی بود .نتایج این تحلیل در
جدول شماره  1آمده است.
در پژوهش حاضر ،در راستای کنترل اثر پیش آزمون بر
پس آزمون از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .برای
انجام این آزمون بایستی یکسری پیش فرض ها رعایت شوند.
اول اینکه مقیاس اندازه گیری متغیرها بایستی نسبی یا
فاصلهای باشد و دارای توزیع نرمال باشند .برای بررسی نرمال
بودن توزیع دادهها از کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد،
نتایج گویای نرمال بودن توزیع دادهها بود چرا که معنیداری
بزرگتر از  0/05بود .همچنین برای بررسی فرض همگنی
ماتریسهای واریانس-کوواریانس از آزمون باکس استفاده شد.

Wechsler Memory Scale.III
Wechsler Adult Intelligence Scale.III
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نتایج نشان داد که آمارههای مربوط به این آزمون معنی
دار نیست ( P=0/563و  F=6/98و  )BOX=51/38و در
نتیجه پیشفرض تفاوت بین واریانسها برقرار است .برای
بررسی همگنی شیب رگرسیون ،تعامل متغیر مستقل با
متغیرهای همپراش ،مورد بررسی ،قرار گرفتند .نتایج نشان
داد سطوح معنی داری ( ،)Sigتعامل متغیر مستقل (گروه)،
با متغیرهای همپراش ،از  0/05بیشتر است و معنی دار نیست.
بنابراین با اطمینان ،میتوان گفت شرط همگنی شیب

شهین آزموده و همکاران

رگرسیون ،برای انجام تحلیل کواریانس برقرار است .پیش
فرض مهم بعدی مرتبط با برابری واریانسها میباشد.
همانطور که در جدول  2مشاهده میکنید ،از آزمون لوین
برای بررسی این مورد استفاده شده است .نتایج این آزمون
نشان دهندهی غیر معنیدار بودن سه مولفه در سطح 0/05
است .دو مولفه نیز در سطح  0/05معنیدار هستند ،اما به
دلیل برابری تعداد گروههای مورد مقایسه میتوان نتایج را
تفسیر کرد و از آزمون پارامتریک استفاده نمود.

جدول .1شاخصهای توصيفي انعطافپذیری شناختي در گروههای آزمایش و گروه کنترل
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون

پسآزمون

متغیر
ادراک گزینههای مختلف
ادراک کنترلپذیری
ادراک توجیه رفتار
فراخنای حافظه مستقیم
فراخنای حافظه معکوس
ادراک گزینههای مختلف
ادراک کنترلپذیری
ادراک توجیه رفتار
فراخنای حافظه مستقیم
فراخنای حافظه معکوس

گروه تحریک الکتریکی فراجمجمهای
SD
M
3/52
32/40
4/98
26/60
1/64
7/86
1/06
8/13
0/94
5/80
3/67
46/73
16/53
43/13
1/32
10/20
0/96
11/73
1/04
8/66

گروه کنترل
SD
M
3/54
32/13
3/95
26/93
2/02
6/60
1/12
7/6
0/97
5/66
3/03
30/93
3/15
26/13
1/43
6/73
0/703
8/06
0/845
6/00

جدول  .2آزمون لوین جهت بررسي همگني واریانس گروهها در متغيرهای مورد مطالعه
متغیر
ادراک گزینههای مختلف
ادراک کنترلپذیری
ادراک توجیه رفتار
فراخنای حافظه مستقیم
فراخنای حافظه معکوس

F
0/061
4/502
6/754
1/156
0/180

Df1
1
1
1
1
1

Df2
28
28
28
28
28

سطح معنی داری
0/807
0/043
0/015
0/291
0/675

جدول  .3نتایج شاخصهای اعتباری آزمون معنيداری تحليل کوواریانس چندمتغيری بر روی متغيرهای مورد مطالعه
منبع

گروه

آزمون
اثر پیالی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهی خطا

مقدار
0/980
0/020
49/604
49/604

F
188/497
188/497
188/497
188/497

بررسی سطوح معنیداری تمامی آزمونها در جدول 3
نشان میدهد که میتوان از تحلیل کوواریانس چندمتغیری
استفاده نمود ،بدین معنی که حداقل در یکی از متغیرهای
وابسته در بین گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معنیدار
وجود دارد.
نتایج جدول  4نشان میدهد که در مولفههای ادراک
گزینههای مختلف ( ،)F=197/936ادراک کنترلپذیری
( ،)F=15/209ادراک توجیه رفتار ( ،)F=54/287فراخنای
حافظه مستقیم ( ،)F=112/755فراخنای حافظه معکوس
( )F=59/071بین گروههای آزمایش و کنترل در سطح 0/01
تفاوت معنیداری وجود دارد .ستون آخر جدول نیز حاوی

درجه آزادی
5
5
5
5

dfE
19
19
19
19

سطح معنیداری
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

Eta
0/980
0/980
0/980
0/980

اطالعات مهمی است .ستون اتا اندازه اثر را نشان میدهد و با
استناد به مقیاس کوهن (=0/2اندازه اثر کوچک=0/5 ،اندازه
اثر متوسط و  =0/8اندازه اثر بزرگ) مورد بررسی قرار
میگیرند [ .]53مقیاس اتا نشان میدهد که چه میزان از
واریانس مولفهها توسط روش مداخلهای تبیین میشود .با
بررسی این ستون جدول مشخص میشود که  89درصد
ادراک گزینههای مختلف 39 ،درصد ادراک کنترلپذیری70 ،
درصد ادراک توجیه رفتار 83 ،درصد فراخنای حافظه مستقیم
و  72درصد فراخنای حافظه معکوس توسط تحریک
الکتریکی فراجمجمهای تبیین میشود.
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جدول  .4نتایج آزمون تحليل کوواریانس چند متغيری بر روی متغيرهای مورد مطالعه
منبع

گروه

خطا

متغیر
ادراک گزینههای مختلف
ادراک کنترلپذیری
ادراک توجیه رفتار
فراخنای حافظه مستقیم
فراخنای حافظه معکوس
ادراک گزینههای مختلف
ادراک کنترلپذیری
ادراک توجیه رفتار
فراخنای حافظه مستقیم
فراخنای حافظه معکوس

SS
1226/014
1918/496
46/400
83/727
41/434
142/462
2901/360
19/659
17/079
16/133

df
1
1
1
1
1
23
23
23
23
23

MS
1226/014
1918/496
46/400
83/727
41/434
6/194
126/146
0/855
0/743
0/701

F
197/936
15/209
54/287
112/755
59/071

سطح معنیداری
0/0001
0/001
0/0001
0/0001
0/0001

Partial Eta squared
0/896
0/398
0/702
0/831
0/720

تکنیکی غیرتهاجمی و تعدیلگر میتواند کاهندهی تغییرات
وابسته به قطبیت دوسویه در مناطق زیرقشری باشد.
همچنین این روش بسته به محل تحریک میتواند موجب
تحریک یا بازداری شده و جریان سطح پتانسیل غشا و نیز
سرعت شلیک عصبی نورون هدف را مدیریت میکند [.]32
در مورد نحوهی تاثیر الکترود کاتد و آند بر غشای سلول ،گفته
میشود تحریک آندی پتانسیل استراحت غشا را به پتانسیل
عمل بدل میکند و تحریک کاتدی پتانسیل استراحت را
تشدید کرده وهایپرپوالریزیشن رخ میدهد [.]56
ارتقای انعطافپذیری شناختی نقش مهمی در بهزیستی
شناختی و عاطفی دارد [ ،]57بنابراین هر روشی که به ارتقای
3
این قابلیت بینجامد میتواند مفید و کاربردی تلقی شود .لیت
و همکاران [ ]58تاثیر تحریک ناحیهی پیش پیشانی را بر
انعطافپذیری شناختی مورد بررسی قراردادند ،این محققان
یک بار آند را در سمت راست و کاتد را در سمت چپ قرار
دادند ،بار دیگر به صورت برعکس عمل کردند و یکبار نیز
هیچ تحریکی انجام ندادند .نتایج نشان داد که تغییر جای آند
و کاتد تاثیرات متفاوتی بر عملکرد فرد میگذارد .از موارد مهم
تاثیرگذار بر انعطافپذیری شناختی توجه میباشد و ناحیهی
قشر پیشپیشانی پشتی جانبی مغز در تکالیف مرتبط با توجه
درگیر است [ ]58بعبارت دیگر این ناحیه مهمترین ناحیهی
نورونی برای کارکردهای اجرایی مغز میباشد [ ،]59بنابراین
تحریک این ناحیه با تاثیرگذاری بر توجه میتواند به ارتقای
حافظه [ ]60و انعطافپذیری شناختی که تحت عنوان
4
جابجایی توجه نیز اطالق میشود [ ]61بینجامد .سوتنیکووا
و همکاران [ ]62در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه-
بیشفعالی انتشار اثر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای
اعمال شده بر ناحیهی قشر پیشپیشانی پشتی جانبی چپ را
حین انجام تکلیف ،مورد مطالعه قراردادند.

بحث و نتیجهگیری
مطالعهی حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک
الکتریکی مستقیم فراجمجمهای قشر پیش پیشانی پشتی
جانبی مغز بر انعطافپذیری شناختی و حافظهی فعال بیماران
مبتال به اختالل صرع انجام گرفته است .یافتههای این مطالعه
نشانداد که مداخلهی تحریک الکتریکی مستقیم
فراجمجمهای در بهبود انعطافپذیری شناختی موثر است.
این نتایج با یافتههای کاپون و همکاران ،]37[ ،نجاتی و
همکاران [ ،]38دپائولو و همکاران ]39[ ،همسو میباشد .این
بدین معنی است که در این پژوهشها نیز این روش موجب
ارتقای انعطافپذیری شناختی شده است .یافتهی دیگر این
پژوهش نشان دهندهی اثربخشی این مداخله بر ارتقای
فراخنای حافظهی مستقیم و معکوس و وجود تفاوت معنیدار
بین گروه کنترل و آزمایش بود .این بخش از نتایج همراستا
با نتایج کارهای انجام شده توسط احمدی کارویژه ،و
همکاران ،]34[ ،دل فلیس و همکاران ،]35[ ،راف و همکاران
[ ،]36ترومبو و همکاران [ ،]40لیو 1و همکاران ،]41[ ،جو
و همکاران ،]42[ ،و بیستاد 2و همکاران ]43[ ،میباشد.
در جهت تبیین این یافتهها میتوان به نحوهی کارکرد
این دستگاه و تاثیراتی که بر روی ساختار مغز میگذارد اشاره
کرد .البته الزم به ذکر است که مکانیسم دقیق اثر تحریک
الکتریکی مستقیم فراجمجمهای بر قشر مغز به طور کامل
مشخص نیست اما پارهای از مطالعات برخی کارکردهای
احتمالی این مداخله را مورد بررسی قراردادهاند [.]54
فعالیت مغز براساس شلیک عصبی نورونهای مغز میباشد،
بنابراین تعدیل ،تسهیل و گاهی ایجاد اختالل در این فعالیت
الکتریکی میتواند موجب تغییرات مغزی موقتی یا دائمی شود
[ .]55این روش به واسطهی بکارگیری جریانی ضعیف موجب
نوروپالستیسیتی و تعدیل عملکرد قشر مغز میشود و بعنوان

1

Liu
Bystad
3 Leite
4 Sotnikova
2
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استیل آسپارتات 9و استریاتال گلوتامات 10میباشد .شواهد
نشان میدهد که نارسایی گلوتامات نقایصی را در
انعطافپذیری ایجاد میکند [ .]68همچنین این
انتقالدهندهی عصبی نقش مهمی را در یادگیری و حافظه
ایفا میکند [ .]69الزم به ذکر است که اثر تحریک الکتریکی
مستقیم فراجمجمهای بر ناحیهی تحریک شده میتواند اثر
کاهشی یا افزایشی بر روی انتقالدهندهها داشته باشد مثال
استگ 11و همکاران ]70[ ،در مطالعهی خود نشانداد که این
روش موجب کاهش گاماآمینوبوتریک اسید 12میشود.
مارسمن 13و همکاران ]71[ ،نشاندادند که قوی بودن
حافظهی فعال به طور معنیداری با میزان پایین
انتقالدهندهی عصبی گابا در ارتباط است .نتایج پژوهش
دیگری نیز نشان داد فعالیت بیش از حد گابا در قشر
پیشپیشانی میتواند یکی از عوامل کلیدی نقص در سرعت
پردازش ،انعطافپذیری شناختی در بیماران مبتال به
اسکیزوفرنی باشد [ .]72در کل میتوان گفت تغییرات رخ
داده در میزان انتقالدهنده های عصبی در اثر تحریک
الکتریکی مستقیم فراجمجمهای میتواند در ارتقای
انعطافپذیری شناختی و حافظهی فعال نقش بسزایی داشته
باشد.
همانند اکثر پژوهشها ،این پژوهش نیز محدودیتهایی را
در مسیر جمع آوری اطالعات و کسب نتایج بهینه داشت .از
جمله محدودیتهای این پژوهش استفاده از ابزار خودگزارشی
و عدم انجام دورهی پیگیری بود .بر همین اساس به درمانگران
و پژوهشگران پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی دورهی
پیگیری را نیز داشته باشند تا اثرات بلندمدت این مداخله نیز
مشخصشود .همچنین بهتر است محققان آتی ،قبل و بعد از
درمان ،الکتروانسفالوگرافی 14انجام دهند؛ تا تغییر امواج
مغزی و افزایش یا کاهش فعالیت مشخص شود .این امر
تصمیم گیری در مورد شدت جریان و اثرگذاری مداخله را
آسانترمیکند .تصویر برداری مغزی نیز میتواند تکنیکی
بسیار مفید و کاربردی در راستای مصور کردن تغییرات
حاصل از مداخله باشد .با توجه به نتایج کسب شده در این

آنها عنوانکردند عالوه بر افزایش عملکرد در تکالیف ،این
مداخله فعالیت نورونی و اتصال بین نورونها را نیز افزایش
میدهد و این قضیه محدود به قشر پیشپیشانی پشتی جانبی
چپ نیست و به سایر نواحی مغز نیز منتشر میشود .نجاتی و
همکاران [ ]38نیز نشاندادند که تحریک ناحیهی قشر
پیشپیشانی پشتی جانبی به تنهایی موثر نیست و تحریک
همزمان این ناحیه و قشر حدقهای پیشانی 1موجب ارتقای
انعطافپذیری شناختی میشود.
در مورد تاثیر این روش بر انتقالدهندههای عصبی برخی
پژوهشها انجام شده است .مطالعات طیفنگاری با تشدید
مغناطیسی 2و داروشناسی نقش تحریک الکتریکی مستقیم
فراجمجمهای را در تنظیم سیستم انتقالدهندههای عصبی از
جمله دوپامین ،گلوتامات ،گابا ،سروتونین ،و استیلکولین
نشان دادهاند [ .]63فوکای 3و همکاران ]64[ ،نشاندادند که
بعد از تحریک ناحیهی قشر پیشپیشانی پشتی جانبی ترشح
دوپامین در جسم مخطط شکمی 4راست افزایش مییابد .این
محققان برای بررسی تغییرات از دستگاه توموگرافی گسیل
پوزیترون 5استفاده کردند .همچنین آنزیم کاتکول-أو متیل
ترانسفراز 6که تسهیلکنندهی آزادسازی دوپامین به فضای
سیناپسی است با اثر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای
در ارتباط است [ .]65از آنجایی که دوپامین به عنوان یک
انتقالدهندهی کلیدی برای کنترل شناختی است و ارتباط
نزدیک بین توجه و سیستم دوپامینرژیک شناخته شده است
[ .]64بنابراین عملکردهای اجرایی مانند حافظهی فعال،
بازداری ،انعطافپذیری شناختی و کنترل تکانه که با سیستم
دوپامینرژیک در ارتباطند [ ]66میتوانند با افزایش سطح
دوپامین تحت تاثیر قرارگرفته و ارتقا یابند .مشاهدات هون
بالنکرت 7و همکاران [ ]67نشان داد که اعمال تحریک
الکتریکی مستقیم فراجمجمهای بر قشر پیشپیشانی پشتی
جانبی اثرات تحریکی سریعی ایجاد میکند که موجب فعالیت
پیشپیشانی و انتقالدهندههای استریاتال 8میشود اما این
اثرات کوتاهمدت هستند اما تکرار جلسات موجب پایداری
اثرات میشود که این پایداری به سبب افزایش سطح ان-

1

orbitofrontal cortex
)magnetic resonance spectroscopy (MRS
3 Fukai
4 ventral striatum
5 positron emission tomography
6 Catecholamine - 0 -methyl transferase
7
Hone-Blanchet
8 striatal transmissions
9 N-acetylaspartate
10 striatal glutamate
11 Stagg
12 gamma aminobutyric acid
13 Marsman
14 Electroencephalography
2
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پژوهش به پزشکان و روانشناسان پیشنهاد میشود؛ تا این
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10- Vezzani, A., Fujinami, R. S., White, H. S., Preux,
P.-M., Blümcke, I., Sander, J. W., & Löscher, W.
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Acta Neuropathologica, 131(2), 211–234.
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