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اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر بر توجّه انتخابی افراد سالم
Effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on selective attention in healthy
adults
Hoseini Baharanchi, Fahimeh Sadat
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Abstract
Previous studies have shown that repetitive
transcranial magnetic stimulation (rTMS)
induced enhancement in individuals’
cognitive processes. Executive functions,
particularly selective attention are one of the
known underlying parts of cognitive
processes by which human being can behave
intelligent behavioral such as programming,
reasoning and problem solving. Functional
neuroimaging investigations demonstrated
that selective attention is associated with the
left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC).
The aim of this study is investigating the
effect of repetitive transcranial magnetic
stimulation (rTMS) on stroop task
performance in healthy adults. Therefore
thirty healthy subjects underwent single
session of repetitive transcranial magnetic
stimulation (rTMS) with frequency of 10 HZ,
intensity of 110%RMT and duration of 12
minutes, on their left dorsolateral prefrontal
cortex (DLPFC) and performed colour-word
stroop task before and after stimulation.
Response times for congruent and
incongruent stimuli were recorded and
stroop interference was calculated. Results
demonstrated that response time for
congruent stimuli has improved significantly
in active group compared to sham group
although there was no significant change in
incongruent stimuli response time and
stroop
interference.
These
findings
confirmed the role of left dorsolateral
prefrontal cortex (DLPFC) in top-down
attentional control and also declared that
high frequency repetitive transcranial
magnetic stimulation (rTMS) on left
dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) has
positive effect on selective attention.
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چکیده
مطالعات قبلی نشان داده است که تحریک
مغناطیسی فراجمجمهای مکرر مغز میتواند موجب
 یکی از.بهبود پردازشهای شناختی افراد گردد
بخشهای زیربنایی پردازشهای شناختی کارکردهای
 مطالعات مربوط.اجرایی بهویژه توجّه انتخابی است
بهتصویربرداری عصبی نشان داده است که ناحیهی
خلفی جانبی پیش پیشانی چپ مغز با توجّه انتخابی
 هدف از مطالعة حاضر بررسی اثربخشی.ارتباط دارد
تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر مغز بر
واژه-عملکرد افراد سالم در اجرای تکلیف رنگ
 آزمودنی سالم تحریک30  بدین منظور.استروپ است
مغناطیسی فراجمجمهای مکرر را بر روی ناحیهی
 هرتز10 خلفی جانبی پیش پیشانی چپ با فرکانس
 بهطوریکه آنها قبل و بعد از تحریک،دریافت کردند
 تجزیه و.واژه استروپ پرداختند-بهانجام تکلیف رنگ
تحلیل نتایج نشان داد که در گروه فعال نسبت
بهگروه خاموش زمان پاسخ افراد به محرّکهای
همخوان به شکل معناداری بهبود یافته است ولی در
خصوص محرّکهای ناهمخوان تفاوت معناداری
 یافتههای این پژوهش عالوه بر این که.مشاهده نشد
مؤید نقش ناحیهی خلفی جانبی پیش پیشانی چپ در
 نشانمیدهد که،کنترل توجّه باال بهپایین است
تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر مغز با
فرکانس باال در این ناحیهی خلفی جانبی پیش
پیشانی چپ میتواند اثرات مثبتی بر توجّه انتخابی
.افراد بر جای بگذارد
 تحریک مغناطیسی فراجمجمهای:کلمات کلیدی
، توجّه انتخابی، خلفی جانبی پیش پیشانی چپ،مکرر
.استروپ
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مقدمه
مطالعات قبلی نشان داده است که تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر میتواند با تغییر وضعیت
عصبی افراد ,خلق و شناخت آنها را تحت تأثیر قرار دهد و اطالعات بیشتری را در خصوص نحوه عملکرد مدار
عصبی دخیل در کارکردهای اجرایی فراهم نماید (موزر و همکاران .)2002 ،پژوهشهای قبلی در خصوص اثر
تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر با فرکانس باال اثرات مثبتی را بر کارکردهای اجرایی بیماریهای
عصبروانپزشکی از جمله افسردگی (مارتین و همکاران2003 ،؛ حاجی عبدالهی ،)1390 ،اسکیزوفرنی
(کاظمی )1391 ،نشان داده است .اگرچه در برخی از مطالعات اثرات تسهیلگر این نوع تحریک در تکالیفی
که نیاز بهکنترل توجّه داشتند مشاهده گردید (واندرهازلت2010 ،2006 ،؛ هوانگ و همکاران2010 ،؛ کیم و
همکاران )2012 ،لیکن در خصوص ارتقای کارکردهای اجرایی بهوسیله تحریک مغناطیسی فراجمجمهای
مکرر در نمونه سالم شواهد کمی وجود دارد.
کارکردهای اجرایی بهعنوان یک فرایند پیچیده شناختی در انسان نیاز بههمآهنگی همزمان چند زیرفرایند
برای رسیدن بهیک هدف مشخّص دارد (لزاک .)2004 ،توجّه انتخابی یکی از بخشهای مهم کارکردهای
اجرایی به شمار میرود که در توانایی پردازش محرّک مرتبط و نادیده گرفتن محرّک غیرمرتبط با تکلیف
بهمنظور هدایت پاسخهای مربوط بهاجرای تکلیف نقش اساسی ایفا میکند (کوهن .)1999 ،اثر استروپ در
مطالعات مربوط به توجه انتخابی مفهوم مهمی به شمار میرود (بانیش .)2001 ،اصل مهم در اثر استروپ این
است که خواند واژه -به عنوان یک توانایی آموخته شده نیرومند -با نامگذاری رنگ واژه تداخل میکند .این
تداخل وقتی بهحداکثر خود میرسد که رنگ واژه نوشته شده با معنای واژه یکسان نباشد (موارد ناهمخوان؛
برای مثال واژه «قرمز» با رنگ سبز نوشته شود) و تکلیف فرد نامگذاری رنگ واژه باشد .اثر استروپ با
پاسخهای کندتر افراد در نامگذاری موارد ناهمخوان نسبت بهموارد همخوان شناخته میشود (استروپ.)1935 ،
از طرفی مطالعات تصویربردای عملکردی ،ارتباط میان توجّه انتخابی و فعالیت ناحیهی خلفی جانبی پیش
پیشانی را نشان داده است (هاداند و همکاران .)2001 ،اگرچه مطالعات زیادی وجود دارد که نقش این ناحیه را
در توجّه انتخابی تأیید کردهاند ،لیکن هنوز در خصوص دخالت نواحی خلفی جانبی پیش پیشانی و قشر
سینگوالی قدامی در اجرای تکلیف استروپ بحثهایی وجود دارد (راش ورث .)2002 ،پژوهشهای قبلی
نشان داده است که فعالیت خلفی جانبی پیش پیشانی چپ در طول تکالیفی که نیاز بهنگهداری توجّه روی
یک محرک ،همزمان با سرکوب کردن محرّک منحرفکننده دارد افزایش مییابد (اگنر و هیرش2005 ،؛ هیر
و همکاران2009 ،؛ مک دونالد )2000 ،و میزان فعالیت این ناحیه با عملکرد افراد در تکلیف استروپ
همبستگی دارد (فلودن و همکاران.)2011 ،
از طرفی مطالعات روی افراد سالم از اینجهت که خلق افراد در طول مداخله تا حد زیادی کنترل شده و
دستخوش تغییر نخواهد شد حائز اهمیّت هستند .چرا که خلق افراد میتواند کارکردهای اجرایی آنان را تحت
تأثیر قرار دهد .بنابراین در مطالعه حاضر سعی بر این است که اثر تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر قشر
خلفی جانبی پیش پیشانی چپ بر عملکرد افراد در اجرای تکلیف رنگ-واژه استروپ موردبررسی قرارگیرد .بر
اساس مطالعات قبلی در خصوص اثر مثبت این روش روی توجّه انتخابی افراد سالم (هوانگ و همکاران،
2010؛ واندرهازلت و همکاران )2010 ،2006a ،انتظار میرود که نتایج پژوهش حاضر ،بهبود عملکرد افراد در
اجرای تکلیف استروپ را در گروه فعال نسبت بهگروه خاموش نشان دهد.

اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمهای...
روش اجرا
پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بهصورت دو سر کور و
تصادفی است .بهاین منظور  30نفر داوطلب سالم به شکل تصادفی بهدو گروه  15نفره (فعال و خاموش)
اختصاص یافته و گروه فعال تحت تحریک مغناطیسی مکرر و گروه خاموش تحت تحریک خاموش قرار
گرفتند .معیارهای ورود عبارت بودند از راست دست بودن (ارزیابی با پرسشنامه دست برتری ادینبورگ)
(اولفیلد ،)1971 ،سن  20تا  40سال ،سالمت روانپزشکی (ارزیابی با پرسشنامه سالمت عمومی 12-سوالی)
(مک میکان و لیشمن )1975 ،و عدم دریافت تحریک مغناطیسی فراجمجمهای.
آزمودنیها(چه در گروه فعال و چه در گروه خاموش) قبل و بعد از دریافت تحریک مغناطیسی
فراجمجمهای بهانجام آزمون رنگ-واژه استروپ پرداختند .این آزمون اوّلین بار در سال  1935توسط رایدلی
استروپ بهمنظور اندازهگیری توجّه انتخابی و انعطافپذیری شناختی معرفی شد .در واقع آزمون استروپ شکل
واحدی ندارد و شکلهای مختلف آن بر اساس اهداف پژوهشی متفاوت تهیه شده است.آزمون مورد استفاده
در پژوهش حاضر بهصورت رایانهای و شامل رنگهای زرد ،قرمز ،سبز و آبی است .محرّکها عبارتند از 48
محرّک همخوان (رنگ واژه با معنای آن یکسان است؛ بهعنوان مثال واژه "قرمز" با رنگ قرمز نشان داده
میشود) و  48محرّک ناهمخوان (رنگ واژه با معنای آن یکسان نیست؛ برای مثال واژه "قرمز" با رنگ آبی
نشان داده میشود).جهت کنترل اثر پیشآزمون ،آزمودنیها قبل از اجرای اصلی بهاجرای تمرین پرداختند.
زمان پاسخ آزمودنیها قبل و بعد از تحریک ثبت شده و اندازه اثر تداخل محاسبه گردید.
هر آزمودنی بسته به اینکه در کدامیک از دو گروه موردنظر باشد ،یک جلسه تحریک مغناطیسی فعال یا
خاموش در قشر خلفی جانبی پیشپیشانی چپ دریافت میکند .پارامترهای تحریک مغناطیسی که بر اساس
راهنمای ایمنی ،مالحظات اخالقی و نحوة استفاده تحریک مغناطیسی فراجمجمهای در حوزة درمان و
پژوهش (روسی و همکاران )2009 ،تعیین گردیده است عبارتند از فرکانس  10هرتز %100 ،آستانة استراحت
حرکتی 22 ،قطار  5ثانیهای ،با فواصل  25ثانیهای و بنابراین مجموعاً  1200پالس در  12دقیقه .محل
تحریک توسط الزم بهذکر است تحریک خاموش بهواسطة مماس کردن لبه یکی از بالهای کویل پروانه
ای-شکل با زاویهای  45درجه بر روی جمجمهی فرد ،اعمال میگردد (جورج و بلمیکر ،1395 ،ص ،)172
بهطوریکه بدون اینکه تحریک مغناطیسی در ناحیة قشری دریافت شود احساس تحریک در فرد ایجاد
میگردد .رضایت نامه شرکت در طرح از همه آزمودنیها دریافت شده و بهآنان گفته شده بود که در هر زمانی
که بخواهند میتوانند پژوهش را ترک نمایند .پس از جمعآوری دادهها با استفاده از آزمون تی مقادیر دو گروه
در پیشآزمون و پس آزمون مقایسه شده و با استفاده از تحلیل کوواریانس تفاوت مقادیر پاسخ بین دو گروه ،با
کنترل اثر پیشآزمون ،بررسی گردید .الزم بهذکر است پژوهش حاضر توسط کمیته اخالق دانشگاه تهران
تأیید شده (کد اخالق )ir.ut.rec.1395010 :و در سایت کارآزمایی بالینی بهثبت رسیده است (کد ثبت:
.)IRCT2017041733488N1
نتایج
همه  30آزمودنی بهجز یک نفر (که بعداً فرد جدیدی جایگزین آن گردید) ،مرحلهی مداخلهی تحریک
مغناطیسی فراجمجهای مکرر را بدون هیچ شکایتی پشت سر گذاشتند .میانگین سنی (انحراف استاندارد)
آزمودنیهای موردمطالعه  )5,02( 27,2سال بود و  )%83( 25آزمودنی زن بودند .برای بررسی همگن بودن دو
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گروه از نظر متغیّر سن از آزمون تی و از نظر متغیّرهای تحصیالت و جنسیت از آزمون کای اسکوئر استفاده
گردید.
جدول  :1اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیها
میانگین
سن (سال)
تحصیالت (سال)

جنسیت

زن
مرد

گروه فعال
انحراف استاندارد

گروه خاموش
انحراف استاندارد
میانگین

26,1
17,80
تعداد

5,02
3,09
درصد

28,3
18,53
تعداد

5,98
2,72
درصد

13
2

87
13

12
3

80
20

مقدار

0,27
0,49

0,62

همانطور که جدول  1نشانمیدهد دو گروه فعال و خاموش از نظر سن ،جنسیت و تحصیالت همگن
هستند ( .)P>0,05از آزمون تی برای مقایسه میانگین متغیّرها در دو گروه ،قبل از تحریک و نیز بعد از
تحریک ،استفاده شد که تنها مقایسه میانگین زمان پاسخ بهموارد ناهمخوان قبل از تحریک ،معنادار گردید
( .)P=0/04میانگین و انحراف استاندارد زمان پاسخ به محرّکهای همخوان و زمان پاسخ به محرّکهای
ناهمخوان و اثر تداخل در جدول  2نشان داده شده است.
جدول « .2انحراف استاندارد ±میانگین» زمان پاسخ بهمحرّک همخوان و محرّک ناهمخوان و اثر تداخل
استروپ
گروه فعال
زمان پاسخ بهمحرّک
همخوان
زمان پاسخ بهمحرّک
ناهمخوان
اثر تداخل استروپ

P

گروه خاموش

قبل

بعد

قبل

بعد

797,79±131,67

729,40±124,31

864,68±269,95

810,38±113,29

914,80±142,44

854,81±153,18

1042,09±189,52

924,95±182,34

117,01±75,63

125,41±84,68

177,41±193,04

114,56±105,49

در جدول  3خالصه نتایج مربوط یه تحلیل کوواریانس متغیّرها آورده شده است .همانطور که مقادیر
جدول نشانمیدهد بعد از تحریک مغناطیسی فراجمجهای و با کنترل اثر پیش-آزمون ،زمان پاسخ بهموارد
همخوان در گروه فعال نسبت بهگروه خاموش تفاوت معناداری دارد ( )P< 0/05ولی زمان پاسخ بهموارد
ناهمخوان و اثر تداخل استروپ در گروه فعال نسبت بهگروه خاموش تفاوت معناداری نداشته است
(.)P< 0/05

اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمهای...
جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس زمان پاسخ همخوان و ناهمخوان و اثر تداخل استروپ
متغیّر

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

مقدار

F

9,105
27,21
0,32

مقدار

P

>0,0001
>0,0001
0,055

1
67254,98
گروه
1
201024,13
پیش آزمون
زمان پاسخ بهموارد
1
54253,92
گروه*پیش آزمون
همخوان
26
192056,46
خطا
30
18227348,99
کل
0,50
0,45
1
5252,58
گروه
>0,0001
37,08
1
429345,96
پیش آزمون
زمان پاسخ بهموارد
0,58
0,31
1
3617,37
گروه*پیش آزمون
ناهمخوان
26
301022,78
خطا
30
24587695,64
کل
0,84
0,04
1
388,66
گروه
0,45
0,57
1
5524,03
پیش آزمون
0,57
0,32
1
3132,47
گروه*پیش آزمون
اثر تداخل استروپ
26
250685,54
خطا
30
689025,159
کل
کلیه برآوردها و معناداریها بر اساس گروه شم گزارش شده و گروه فعال بهعنوان گروه مرجع در نظر گرفته شده است.
توجه شود که عرض از مبدا مدل آنالیز کووریانس در جدول ارائه نشده است.

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر اثر یک جلسه تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر ناحیهی خلفی جانبی پیش پیشانی
چپ را بر توجّه انتخابی افراد سالم مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که زمان پاسخ مربوط بهموارد
همخوان بعد از اعمال تحریک در گروه فعال نسبت بهگروه خاموش به شکل معناداری ارتقا یافته است .در
حالی که زمان پاسخ بهموارد ناهمخوان و نیز اثر استروپ تغییر معناداری نداشته است.
نتایج مشاهده شده همراستای پژوهشهای قبلی است که تحریک مغناطیسی فراجمجمهای منجر
بهارتقای عملکرد افراد بزرگسال در انجام تکلیف استروپ در افراد سالم (واندرهازلت و همکاران2006 ،؛
هوانگ و همکاران )2010 ،و افراد سالم سالمند (کیم و همکاران2012 ،؛ بوگیو و همکاران ،2011 ،رکتوروا و
همکاران )2005 ،شده است .از طرفی بهبود مشاهده شده همراستا با این فرضیه است که ناحیهی خلفی
جانبی پیش پیشانی چپ در کنترل توجّه بهوسیله اعمال و نگهداری فعال توجّه فرد به محرّکهای مرتبط با
تکلیف و نادیده گرفتن محرّکهای غیرمرتبط با تکلیف نقش مهمی ایفا میکند (واندرهازلت و همکاران،
2006؛ هریسون و همکاران ،2004 ،مکدونالد و همکاران .)2000 ،مطالعات اخیر در حوزه بهبود کارکردهای
اجرایی عمدتا بهتحریک مغناطیسی مکرر با فرکانس باال روی ناحیهی خلفی جانبی پیش پیشانی چپ
پرداختهاند و مطالعات کمتری بهخلفی جانبی پیش پیشانی راست اختصاص یافته است (گوس و همکاران،
 )2010که در میان مطالعات مربوط بهخلفی جانبی پیش پیشانی راست ،برخی پژوهشها ارتقای کنترل توجّه
معطوف بههدف را گزارش کردهاند (واندهازلت و همکاران .)2007 ،2006b ،در خصوص همبستههای عصبی
عملکرد افراد در تکلیف استروپ ،مطالعات اخیر نشان داده است که هر کدام از نواحی راست و چپ خلفی
جانبی پیش پیشانی در جنبههای مختلفی از عملکرد کنترل شناختی نقش دارند (واندرهازلت و همکاران،
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 .)2009اگرچه نحوه اثرگذاری تحریک مغناطیسی فراجمجمهای بر عملکردهای عصبزیستشناختی که
منجر بهتغییرات عملکرد شناختی افراد میشود پیچیده و تا حد زیادی ناشناخته است (گوس و همکاران،
 .)2010لیکن میتوان این تغییرات را ناشی از تسهیل فعالیت شبکههای عصبی که عملکرد موردهدف را
پشتیبانی میکنند و یا ناشی از سرکوب فعالیت شبکههای عصبی که به شکل همزمان عملکرد موردهدف را
بازداری میکنند ،دانست.
با توجّه بهنتایج مطالعه حاضر میتوان اینطور گفت که از آنجایی که پاسخ به محرّکهای همخوان
نسبت به محرّکهای ناهمخوان بهکنترل توجّه کمتری نیاز دارد ،بهنظر میرسد میزان تحریک مغناطیسی
فراجمجمهای مکرر که در پژوهش حاضر اعمال گردید ،تنها توانسته است کنترل توجّه افراد را در این حوزه
بهبود بخشد و برای مشاهدهی بهبود در پاسخ به محرّکهای ناهمخوان که نیاز بهکنترل توجّه بیشتری دارد،
تحریک قشری بزرگتری الزم است .بنابراین با توجّه بهمطالب گفته شده میتوان انجام مطالعاتی که
بهمقایسه پروتکلهای مختلف تحریک مانند مقایسهی پالسهای متفاوت و یا مقایسه دو ناحیهی خلفی
جانبی پیش پیشانی چپ و راست میپردازد را حائز اهمیّت دانست .از طرفی برای درک بهتر مکانیزمهای
عصبی و شناختی در مطالعاتی که بهتسهیل عملکردهای شناختی افراد با استفاده از روشهای تحریک
غیرتهاجمی میپردازد ،استفاده همزمان از تکنیکهای تصویربرداری مغزی مفید بهنظر میرسد .از آنجایی که
در مطالعهی حاضر حدود  80درصد نمونهها زن بودند ،امکان بررسی اثربخشی تحریک اعمال شده با کنترل
جنسیت وجود نداشت .چرا که مطالعات قبلی نشان داده است که زنان نسبت بهمردان بهمداخلة تحریکی انجام
شده پاسخ بهتری میدهند (بوگیو و همکاران2008 ،؛ هوبر و همکاران .)2003 ،وارد کردن متغیّر جنسیت
بهعنوان متغیّر تعدیلکننده میتواند درک بهتری از اثرات تحریک مغاطیسی فراجمجمهای مکرر بر توجّه
انتخابی افراد فراهم کرده و در تعیین پروتکلهای درمانی در جنسیتهای متفاوت یاریکننده باشد.
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