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ABSTRACT
Background and Aim: Inhibitory control which is defined as the ability to control the improper
responses or behaviors is one of the main components of executive function. Its deficiency in
people who have Attention deficit and hyperactive disorder has been shown. The purpose of this
study was to improve inhibitory control through transcranial direct current stiFmulation (TDCS)
in people with attention deficit and hyperactive disorder syndrome.
Materials and Methods: In this study, 20 technical school students were selected through
Wender Utah Rating Scale and CAARS questionnaires which measure attention deficit and
hyperactive disorder syndrome in childhood and adulthood as well as SCL-25 questionnaire
which measures general psychological health. All the subjects were tested by Stroop and Go-noGo tests which measure inhibitory control, under anodal stimulation, and sham conditions.
Results: The findings show that anodal stimulation on right Inferio Frontal Gyrus increases the
accuracy of inhibition in prepotent stimulus inhibition stage significantly.
Conclusion: TDCS on right Inferio Frontal Gyrus of the people with attention deficit and
hyperactive disorder syndrome can improve the inhibitory control in prepotent stimulus
inhibition.
Key Words: Transcranial direct current stimulation (TDCS), Inhibitory control, attention deficit
and hyperactive disorder
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دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر نجاتی و همکاران.................

اثر تحریک الکتریکی مستقیم شکنج پیشانی تحتانی راست مغز بر بهبود بازداری در افراد دارای
نشانگان نقصتوجه و بیش فعالی

زهرا سلطانینژاد ،1وحید نجاتی* ،2حامد

اختیاری3

 .1کارشناس ارشد ،روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2استادیارعلوم اعصاب شناختی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی .تهران ،ایران.
 .3عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ،تهران ،ایران

چکیده
مقدمه و اهداف
در افراد مبتال به نقصتوجه و بیشفعالی ،کنترل مهاری که به معنای توانایی کنترل رفتارها یا پاسخهای نامناسب و یکی از مؤلفههای اصلی کارکرد اجرایی است ،دچار نقصص
است .هدف از مطالعه حاضر بهبود توانایی بازداری از طریق تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه ( )tDCSبر روی افراد دارای نشانگان نقصتوجه و بیشفعالی است.
مواد و روش ها
در این پژوهش 22نفر از دانشآموزان هنرستان سیدالشهداء استان کرمان از طریق پرسشنامههای وندریوتا و کانرز که نشصانگان اخصتالل نقصصتوجصه و بصیشفعصالی را در
بزرگسالی و کودکی میسنجند ،انتخاب شدند .همچنین از پرسشنامه  SCL-25برای سنجش سالمت عمومی روانی آزمودنیها استفاده شد .آزمودنیها در موقعیت تحریصک
آند و شرایط شبه تحریک از طریق آزمونهای استروپ و برو /نرو که برای سنجش کنترل مهاری هستند مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج نشان میدهد تحریک آند بر روی شکنج پیشانی تحتانی راست ،دقت مهار را در مرحله اجرای مهار محرکهای هدف پیشین بهطور معناداری افزایش میدهد.
بحث و نتیجه گیری
تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر روی شکنج پیشانی تحتانی راست ( )rIFGافراد دارای نشانگان نقصتوجه و بیشفعالی ،میتوانصد کنتصرل مهصاری را در مهصار
محرکهای هدف پیشین بهبود ببخشد.
واژه های كلیدی
تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه ( ،)tDCSکنترل مهاری ،نقصتوجه و بیشفعالی
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مقدمه و اهداف
اختالل نقصتوجه و بیشفعالی 1الگوی کاهش توجه پایدار و یا بیشفعالی و رفتارهای تکانشی است که شدیدتر و شایعتر از آن است که
معموال در کودکان و نوجوانان با سطح رشد مشابه دیده شود .این اختالل یکی از شایعترین اختالالت دوران کودکی است که با ویژگیهای بی-
توجهی ،بیشفعالی و نقصتوجه شناخته میشود [ .]1برای تشخیص اختالل نقصتوجه و بیشفعالی نشانههای آن باید حداقل در دو موقعیت
(خانه و مدرسه) دیده شود و در کارکرد اجتماعی ،تحصیلی یا فعالیتهای خارج درسی متناسب با رشد کودک تداخل کند [.]2
پایه زیستشناختی اختالل نقصتوجه و بیشفعالی به طور قابل مالحظهای ناشناخته است .شواهدی وجود دارد که نقص کارکردهای شناختی در
اختالل نقصتوجه و بیش فعالی با نابهنجاریهای رفتاری و شناختی در ارتباط است [ .]3از دهۀ  1792تحقیقات به طور فزایندهای هستۀ اصلی
مشکل اختالل نقصتوجه و بیشفعالی را فعالیتهای بیش از حد این افراد و نقص در عملکرد اجرایی 2پیشنهاد دادهاند [.]4
کنترل مهاری نقشی مهمی در کارکردهای اجرایی ایفا میکند و به افکار و اعمال افراد نظم میدهد .نقص مهار پاسخ که در نهایت نقص کنترل
مهاری را به وجود میآورد ،در مشکالت رفتاری که با اختالالت رشدی مانند اختالل نقصتوجه و بیشفعالی همراه است؛ در ارتباط است .شایان
ذکر است که مکانیزمهای مهاری انواع متفاوت دارند :مهار در شرایط تزاحم3که محرکهای مزاحم باید نادیده انگاشته شوند و یک محرک،
محرک هدف قلمداد شود ،مهار در شرایط تداخل 4که وجوه خاصی از محرک ،هدف است و سایر وجوه باید مهار گردند و دیگری مهار محرک-
های هدف پیشین 5است که فرد در یک بخش تکلیف برای یک محرک پاداش دریافت میکند و در بخش دیگر باید همان محرک را مهار کند
[.]5
افراد مبتال به اختالل نقصتوجه و بیشفعالی  ،به طور عمده در بُعد حرکتیِ کنترل مهاری نقص دارند .این بُعد از کنترل مهاری از طریق آزمون-
هایی مانند برو /نرو 6و نشانه توقف 9مورد بررسی قرار گرفته است .عملکرد ضعیفتر افراد مبتال به نقصتوجه و بیشفعالی در نشانه توقف ،به
طور معناداری این افراد را از گروه نمونه مجزا میکند .از این رو بررسی ماهیت نقص بازداری در افراد دارای اختالل نقصتوجه و بیشفعالی
ممکن است دیدگاههای جدیدی را در همبستگیهای عصبی و روانشناختی در زمینه کنترل مهاری مطرح کند [.]6
در مورد نواحی درگیر در کنترل مهاری نتایج مطالعات تصویربرداری عصبی نشان دادهاند که به هنگام فعالیت کنترل مهاری ،شکنج تحتانی
قطعه پیشانی راست فعال می شود .مطالعات تصویربرداری تشدید مغناطیسی ساختاری ،تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی و
الکتروآنسفالوگرافی شواهدی قوی مبنی بر اینکه نقص در ناحیه پیشانی راست (به خصوص در پیشپیشانی) ،زیربنای تخریب کنترل مهار است
فراهم آوردهاند [.]9-7
مطالعات تصویربرداری عصبی و نورونی نشان میدهد مناطق قشر پیش پیشانی طرفی راست 8که شامل شکنج فوقانی ،شکنج میانی و مهمتر از
همه شکنج پیشانی تحتانی 7میشود؛ نقش مهم و کلیدی را در بازداری پاسخهای حرکتی افراد سالم ایفا میکند و این مناطق از طریق اجرای
هر دو آزمون برو/نرو و نشانه توقف فعال میشوند .در مقابل ،افراد مبتال به اختالل نقصتوجه و بیشفعالی در مقایسه با گروه کنترل در حین
اجرای این دو آزمون کاهش فعالیت در مناطق قشر پیشپیشانی طرفی راست را نشان میدهند [.]6
تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه 12یک تکنیک درمانی عصبی است که جریان مستقیم و ضعیفی را به مناطق قشری وارد و فعالیت
خودانگیخته عصبی را تسهیل یا بازداری میکند [ .]12تحریک الکتریکی مستقیم مغز در یک دهه گذشته به طور گسترده مورد آزمایش و بررسی
قرار گرفته است و به عنوان یک روش جایگزین غیرتهاجمی ،ارزان و ایمن برای تغییر تحریکپذیری قشر مغز از طریق تغییر پتانسیل استراحت
سلولهای عصبی قشر مغز عمل میکند .این جریان ضعیف و مستقیم از طریق اتصال دو الکترود با قطبهای متفاوت معموال یک آند و یک
کاتد در نقاط مختلف بر روی سطح جمجمه منجر به تحریک نورونهای زیرین میشود .تحریک کاتد باعث کاهش تحریکپذیری مغز و
تحریک آند منجر به افزایش تحریکپذیری مغز میشود [.]11
1

. Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
. Executive Function
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Flanker Inhibition
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7
. Stop Signal
8
. Right Lateral Prefrontal Cortex
9
. Inferio Frontal Gyrus
10
). Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS
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در  tDCSموقعیت الکترودها در تعیین اثربخشی تحریک بسیار مهم است .شدت تحریک تا دو میلیآمپر و طول مدت تحریک حدود 22
دقیقه هیچ خطری ندارد و کامال ایمن است .در حین تحریک اثرات جانبی کم و خفیف شامل خارش در زیر الکترود و سردرد خفیف ،هم در
طول تحریک و هم در زمانی که دستگاه خاموش است (تحریک نما) دیده میشود .این اثرات در مناطق مغزی مختلف در آزمودنیهای سالم و
در بیماران با اختالالت نورولوژیکی مختلف دیده میشود [.]12
مطالعاتی که اثربخشی  tDCSرا بر روی عملکردهای شناختی بررسی کردهاند؛ اثرات بازداری و تسهیل را نشان میدهند .برای مثال تحریک
آندی قشر خلفی خارجی پیش پیشانی 11دقت عملکرد در آزمون ترتیب حروف در افراد سالم ،آزمون ان بک حافظهکاری در بیماران با اختالل
پارکینسون و آزمون فراخنای اعداد در بیماران با افسردگی اساسی را بعد از پنج جلسه تحریک بهبود میبخشد [.]12
با در نظرگرفتن موارد ذکر شده و با توجه به اینکه یکی از نقشهای متصور برای تحریک الکتریکی مستقیم ،مهار ساختارهای مغزی است؛
سوال مطالعه حاضر این است که آیا میتوان با تحریک الکتریکی شکنج پیشانی تحتانی راست که در مهار رفتار نقش دارد ،توانایی مهاری
کودکان مبتال به نقصتوجه و بیشفعالی را بهبود بخشید .ارزیابی با استفاده از آزمونهای نوروسایکولوژیک مهار و تکانشگری اعم از آزمون برو/
نرو و استروپ 12صورت گرفته است.
مواد و روش ها
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان هنرستان سیدالشهداء استان کرمان در نیمسال دوم تحصیلی  72-71تشکیل دادهانصد .معیارهصای
ورود به مطالعه شامل دارا بودن نشانگان نقص توجه -بیشفعالی از طریق دو پرسشنامه وندریوتا 13و کانرز ،14دارا بودن سالمت عمومی روانی از
طریق پرسشنامه  SCL-25فرم کوتاه  SCL-90و غالب بودن دست راست بود .معیارهای خروج از مطالعه نیز شصامل وجصود سصابقه صصرع،
تشنج ،ضربه به سر و سابقه اختالالت روانپزشکی غیر از  ADHDبود.
نمونهگیری به صورت در دسترس انجام شد ،بهگونهای که پرسشنامه کانرز و پرسشنامه وندریوتا و همچنین پرسشنامه  SCL-25بر روی 243
نفر از دانشآموزان  15تا  18ساله هنرستان پسرانه سیدالشهداء استان کرمان اجرا شد .در مطالعه حاضر به دلیل اینکه آزمودنی ها فاقد تشخیص
 ADHDاز سوی روانپزشک بودند ،برای مطمئن شدن از صصحت انتخصاب آزمصودنیهصایی کصه نشصانگان  ADHDرا دارنصد از دو آزمصون
تشخیصی استفاده شد :آزمون وندریوتا برای بررسی عالئم در دوران کودکی و آزمون کانرز برای تشصخیص نشصانگان فعلصی .در نهایصت افصرادی
انتخاب شدند که در هر دو آزمون نمره باالیی داشتند .افرادی که در پرسشنامه  SCL-25از نمرههای بصاالیی برخصوردار بودنصد و بصه عبصارتی
نشانههایی از عدم سالمت عمومی روانی را نشان دادند نیز از مطالعه حذف شدند .در مجموع  24نفر وارد مطالعه شدند که هم نشصانگان نقصص
توجه و بیش فعالی را نشان می دادند و هم از سالمت عمومی روانی برخوردار بودند .پس از آنکه روند پژوهش به آزمودنیها توضصیح داده شصد،
فرم رضایتنامه توسط مدیر مدرسه به عنوان نماینده قانونی آنها امضاء شد .در میان افراد نمونه ،یک نفر به دلیل داشتن سایقه صرع و سه نفصر
به دلیل اینکه تنها یک جلسه حضور داشتند و از ادامه همکاری امتناع کردند؛ از مطالعه حذف شدند.
ابزار پژوهش
پرسشنامه وندریوتا :مربوط به سنجش عالئم نقصتوجه و بیش فعالی در دوران کودکی است که شامل  61سوال مصیباشصد بصا در نظصر گصرفتن
نمرات  Tبا فرض اینکه صفات موجود در نقص توجه و بیش فعالی توزیع نرمال داشته باشند؛ میتوان گفت از لحاظ آماری ،نمره آزمون وندریوتا
کمتر از  42طبیعی است ( معادل  ) t > 62و نمره بیشتر از  42و کمتر از  56حالت حد وسط و یا مشکوک است ( معصادل  )62> t>92و نمصره
بیشتر از ( 56معادل  ) t <92بیانگر وجود نقص توجه -بیش فعالی در زمان کودکی فرد می باشد [.]13
پرسشنامه کانرز :پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختالل بیشفعالی /کمتوجهی بزرگساالن کانرز ( )CAARS-S:Sشامل  26آیصتم صصفر تصا سصه
امتیازی است که شامل پنج زیر مقیاس؛  -Aکمتوجهی /مشکل حافظه -B ،بیقراری /بیشفعالی -C ،بیثباتی هیجانی /تکآنهای بودن-D ،
مشکالت با تصور کلی از خود -E ،شاخص بیشفعالی -کمتوجهی میباشد [.]14

11

). Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC
. Stroop
13
). Wender Utah Rating Scale (WURS
14
. CAARS
12
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پرسشنامه سالمت عمومی روانی  :SCL-25این پرسشنامه فرم کوتاه شده مقیاس  SCL-90-Rبرای سنجش آسیب روانی عمصومی اسصت.
با انجام تحلیل عاملی ،یک عامل  25مادهای حاصل آمد که از هر  7عامل مقیاس اصلی مادههایی در آن دیده میشود ،بصه جصز عامصل  6یعنصی
خصومت که هیچ مادهای از آن روی این عامل قرار نگرفته است.
پرسشنامه سنجش اثرات جانبی  :tDCSاین پرسشنامه از مقاله فرگنی و همکاران اقتباس شده است و شامل  9مورد از اثرات احتمالی که تا به
حال برای  tDCSگزارش شده است؛ میباشد [.]15
آزمون برو /نرو :در این آزمون فرد در یک موقعیت (مرحله برو ،اجرا و یا حرکت) با ارائه یک محرک باید هر چه سصریعتصر پاسصخ هصمخصوان بصا
محرک را ارائه دهد .در موقعیت دیگر (مرحله نرو ،مهار یا توقف حرکت) پس از ارائه محرک نخست ،محرک دیگری ارائه میشود و فرد با ظهور
محرک دوم باید از پاسخ دادن خودداری نماید .دو نوع موقعیت برو و نرو به صورت تصادفی در یک تکلیف قرار میگیرند .توانایی فصرد در مهصار
پاسخ خود در موقعیت دوم ،شاخصی از کنترل مهاری در اوست .در این پژوهش  52محرک ارائه میشد که  %25از آنها شامل محرکهای توقف
بود .از این آزمون برای سنجش مهار محرکهای هدف پیشین استفاده میشود.
آزمون استروپ :آزمونی است که تداخل در زمان واکنش را نشان میدهد .نسخهای که در این مطالعه استفاده شد ،متشکل از سه مرحله است و
در هر مرحله  25محرک وجود دارد .در مرحله اول اسامی چهار رنگ اصلی با جوهر مشکی ظاهر میشود و فرد باید کلید مربوط به هر رنصگ را
فشار دهد .در مرحله دوم اسامی هر کلمه همرنگ با معنی آن است برای مثال زرد با رنگ زرد نوشته شصده اسصت کصه در اصصطالح بصه مرحلصه
محرکهای همخوان معروف است .در مرحله آخر کلمه ناهمرنگ با معنی اش است مثال زرد با رنگ آبی نوشته شصده اسصت کصه بصه آن مرحلصه
محرکهای ناهمخوان گفته میشود.
دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجه ( :)tDCSتحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی یصک فنصاوری
قدیمی است که به تازگی بازتعریف و گزارشهایی از کاربرد آن در طیف گستردهای از بیماریهای مغزی منتشر شده اسصت .در ایصن مطالعصه از
دستگاه  activadose inotophoresisساخت شرکت  Activa Tekبرای تحریک مغزی استفاده شده است .منبع جریان ایصن دسصتگاه
یک باتری  7ولت است ،حداکثر شدت جریان  4میلیآمپر و حداکثر ولتاژ  82ولت به صورت  DCمیباشد.
روش اجرای آزمون
مطالعه حاضر از نوع دوسرکور بوده است ،بدین معنی که نه آزمودنی از نوع تحریک (تحریک یا شبه تحریک) اطالعی داشصت و نصه آزمایشصگر.
روش اجرای پژوهش به گونهای بود که هر فرد طی دو مرحله مورد ارزیابی قرار مصیگرفصت .موقعیصت تحریصک آنصد و موقعیصت شصبه تحریصک
(تحریک نما) .روش اعمال تحریک بهگونهای بود که پد اسفنجی که در واقع پوشش الکترودها محسوب میشود به سدیم کلرید  7درصد آغشته
میشد و الکترودها درون آن قرار میگرفت .الکترودها بدین ترتیب که الکترود آند بر روی شکنج پیشانی تحتانی راست و الکتصرود کاتصد بصاالی
چشم چپ بر روی پیشانی قرار میگرفت و به وسیله کش بر روی سر محکم میشدند .لپ تاپ جلوی آزمودنی و با فاصلهای تنظیم شده بود که
بتواند به راحتی به آزمونها پاسخ دهد .آزمون به صورت آنالین یا همزمان با اعمال  tDCSانجام میشد به گونهای که پس از گذشت  8دقیقه
از اعمال تحریک ،زمان پاسخگویی به آزمونها که به ترتیب برو /نرو و استروپ بودند ،شروع میشد .اجرای هصر ایصن دو آزمصون در مجمصوع 6
دقیقه طول میکشید .در این پژوهش دو موقعیت وجود داشت؛ موقعیت تحریک آند و موقعیت شبه تحریک و در هر دو موقعیت شرایط آزمایش
و ترتیب اجرای آزمونها یکسان بود.
15
مرحله اول و دوم آزمایش با فاصله زمانی یک هفته از یکدیگر به منظور اجتناب از تأثیرات انتقال انجام شد .شایان ذکر است که جهت کنترل
اثر یادگیری آزمونها و برای ایجاد یک روش آزمایشی کنترل شده ،ترتیب قرار گرفتن افراد در هر یک از مراحل آند ،و شبه تحریصک (تحریصک
نما) به صورت تصادفی انجام شد .بدین ترتیب اگر نفر اول در جلسه اول تحریک آندی دریافت میکرد ،نفصر دوم در جلسصه اول شصبه تحریصک
دریافت میکرد .جریان الکتریکی از نوع مستقیم ،با شدت  1/5میلیآمپر به مدت  15دقیقه همراه با اجرای آزمصونهصا بصود .براسصاس مطالعصات
پیشین آشکار گردیده که شدت جریان و مدت زمان تحریک ذکر شده اثر سوء بر سالمتی شرکتکنندگان ندارد.
یافته ها
توزیع آزمودنیها بر اساس پایه تحصیلی در جدول  1آورده شده است .همانطور که مالحظه میشود تعصداد آزمصودنیهصا در دو پایصه دوم و سصوم
دبیرستان  n=9است و از پایه اول نیز  n= 6وارد پژوهش شدند .سن شرکتکنندگان  16 ،15و  19سال بود .برای بررسی دادههای بصه دسصت
. Carryover Effects
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آمده از پژوهش حاضر ،از آزمون  tمستقل برای مقایسه آنها در دو موقعیت موجود استفاده شد .در جدول  2دادههای مربوط به آزمصون برو/نصرو و
در جدول  3دادههای مربوط به آزمون استروپ در دو موقعیت تحریک آند و شرایط شبه تحریک با هم مقایسه شدهاند.
جدول  :8فراوانی آزمودنیها برحسب پایه تحصیلی
n
درصد
پایه تحصیلی
پایه اول

6

2/32

پایه دوم

9

2/35

پایه سوم

9

2/35

کل

22

122

جدول  :2نتایج مربوط به مقایس ه موقعیت تحریک و موقعیت شبه تحریک در دقت اجرا ،زمان واکنش و دقت مهار در آزمون برو/نرو
موقعیت

میانگین و انحراف معیار

خطای استاندارد

t

درجه آزادی

معناداری

دقت اجرا

(2/78 )±1/62

2/35

2/97

22

* 2/21

زمان واکنش اجرا

(2/21 )±2/21

2/24

2/34

22

2/93

دقت مهار

(-2/41 )±3/83

2/83

-2/52

22

2/62

* وجود معنادار بودن تفاوت در سطح P<2/25

همانطور که در جدول  2دیده میشود ،در در دقت اجرای آزمون مهار محرکهای هدف پیشین در مقایسه بین موقعیت تحریک آند با موقعیت
شبه تحریک ،تفاوت معنادار  2/21مشاهده می شود .بدین معنا که تحریک آند بر روی پیشانی تحتانی راست توانسته است در آزمون برو/نرو به
طور معناداری در مقایسه با شرایط شبه تحریک دقت افراد را در مرحله اجرا افزایش دهد .همانطور که مالحظه میشود در زمان واکنش مرحله
اجرا تفاوت معناداری بین دو موقعیت موجود به دست نیآمده است.
جدول  :1نتایج مربوط به مقایسه موقعیت تحریک و موقعیت شبه تحریک در زمان واکنش و دقت مهار در آزمون استروپ
درجه آزادی

معناداری

خطای استاندارد

t
1/63

موقعیت

میانگین و انحراف معیار

2/11
2/52

22

-2/69

22

دقت مهار در مرحله اول

(1/52 )±4/28

2/73

دقت مهار در مرحله دوم

(-2/59 )±3/85

2/84

22

2/18

دقت مهار در مرحله سوم

(-2/28 )±9/54

1/64

-1/38

2/62

زمان واکنش در مرحله اول

(2/21 )±2/14

2/23

2/47

22

زمان واکنش در مرحله دوم

(2/22 )±2/18

2/24

2/66

22

2/51

زمان واکنش در مرحله سوم

(2/21 )±2/23

2/25

2/22

22

2/83

همانگونه که در جدول  3دیده می شود ،هیچگونه تفاوت معناداری در دو موقعیت تحریک آند و شرایط شبه تحریک در دقت و زمان واکنش سه
مرحله موجود در آزمون استروپ دیده نمیشود.
بحث و نتیجه گیری
این مطالعه با هدف بررسی اثر  tDCSبر بهبود بازداری در افراد دارای نشانگان نقصتوجه و بیشفعالی انجام شد .نتایج این مطالعه نشان داد
تحریک آند بر روی ناحیه شکنج پیشانی تحتانی راست ،دقت اجرا را در آزمون برو/نرو نسبت به شرایط شبه تحریک به طور معناداری افزایش
داده است .نتایج این مطالعه همسو است با مطالعهای که بر روی تعدیل مهار بازداری از طریق  tDCSو آموزش شناختی 16انجام دادند .در این
مطالعه تأثیر  tDCSبر روی شکنج پیشانی تحتانی راست به مدت  4روز پیاپی همراه با آموزش تکلیف بازداری رفتاری ( تکلیف نشانه توقف)
اعمال شد 12 .نفر تحریک آندی (1/5میلیآمپر 15 ،دقیقه) و  12نفر فقط آموزش دریافت کردند بدون هیچ تحریکی .افرادی که تحریک را
. Cognitive Training
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همراه با آموزش دریافت کرده بودند؛ عملکرد بهتری را از خود نشان دادند .نتایج نشان داد  tDCSبه همراه آموزش شناختی ،ابزاری مؤثر برای
بهبود توانایی در مهار پاسخ است [ .]16همچنین همسو با نتایج مطالعه  Gubilloو همکاران است .در این مطالعه  11نفر از بزرگساالنی که در
کودکی تشخیص اختالل نقص توجه و بیش فعالی گرفته بودند و همچنان عالئم بیتوجهی و رفتارهای تکانشی در آنها پا برجا بود و 14نفر که
از نظر سن همسانسازی شده بودند و در گروه کنترل قرار داشتند؛ مورد بررسی قرارگرفتند .هدف از این مطالعه ،مقایسه بررسی تفاوت
عملکردهای مغزی در ناحیه فورنتال از طریق  fMRIو از طریق تکالیف مربوط به تغییر شناخت و توقف بود .تحلیل رگرسیون نشان میدهد
بزرگساالنی که در کودکی تشخیص اختالل نقصتوجه و بیشفعالی گرفتند؛ فعالیت کمتری را در مقایسه با گروه کنترل در کورتکس تحتانی
دوطرفه پیش پیشانی ،هسته دمی و تاالموس در طول هر دو تکلیف و نیز در لوب آهیآنهای چپ در تکلیف مربوط به انتقال نشان دادند.
همچنین بیماران در آزمون نشانه توقف ،در شبکههای عصبی شکنجهای تحتانی پیشانی راست ،پیشانی مخططی و آهیآنهای پیشانی کاهش
فعالیت را نشان دادند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد کسانی که در کودکی تشخیص اختالل نقصتوجه و بیشفعالی گرفتهاند و نشانههای
رفتاری آنها تداوم مییابد الگوی قابل توجهی از بدکارکردی آهیانه و پیشانی مخططی در طول تکالیف کنترل مهاری نشان میدهند [.]19
همانطور که در مقدمه اشاره شد ،ناحیه حرکتی تکمیلی 19به طور خاص با کنترل مهاری در ارتباط است و در افرادی که اختالل نقصتوجه و
بیشفعالی دارند این ناحیه دچار نقص است .از این رو  Hsuو همکارانش در پژوهشی ،تحریک الکتریکی مستقیم را بر روی این منطقه از مغز
به کار بردند تا نقش این ناحیه را بر بروز کنترل مهاری بررسی کنند .نتایج نشان میدهد الکترود آندی  tDCSکارآمدی کنترل مهاری را
افزایش میدهد و برخالف آن الکترود کاتدی  tDCSگرایش به سمت مختل شدن کنترل مهاری را نشان میدهد [.]18
در مطالعات پتانسیل وابسته به رویداد 18و تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی 17نیز مالحظه میشود که افراد مبتال به اختالل نقصتوجه و
بیشفعالی ،کاهش فعالیت در دامنههای مثبت و منفی مقدماتی و همچنین کاهش فعالیت در شبکه اجرایی پیشانی آهیآنهای که در fMRI
مشخص شده است را حین اجرای آزمون برو /نرو و یا عالمت توقف نشان میدهند .همانطور که پیشبینی میشد تحریک آند باعث
برانگیختگی ناحیه مورد نظر و افزایش دقت مرحله اجرا (برو) در مهار محرکهای هدف پیشین از طریق آزمون برو /نرو شد.
همانطور که مطالعات نشان میدهند در اثر تحریک الکتریکی از روی جمجمه ،هیچگونه تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در زمان
واکنش آزمون برو /نرو و آزمون استروپ به وجود نمیآید [ .]17-21این یافته همسو با نتایج به دست آمده در خصوص زمان واکنش در مطالعه
حاضر است.
همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که در آزمون استروپ ،تفاوت معناداری بین موقعیت تحریک آند و شرایط شبه تحریک به دست نیآمده
است .مطالعاتی وجود دارند که عملکرد ضعیفتر افراد دارای اختالل و یا نشانگان نقصتوجه و بیشفعالی در آزمون استروپ را نشان میدهند.
Yasumuraو همکاران در مطالعهای به ارزیابی عصبیرفتاری و همودینامیک استروپ درکودکان مبتال به اختالل نقصتوجه و بیشفعالی
پرداختند و نتایج نشان داد کودکان دارای نقصتوجه و بیشفعالی تداخل بیشتری را در مهار رنگ نسبت به کودکان دارای رشد عادی نشان دادند
[ .]22همچنین  Ikedaو همکاران در مطالعه خود از آزمون استروپ و استروپ معکوس استفاده کردند تا رابطه آن را با نشانگان نقصتوجه و
بیشفعالی دریابند .نتایج بهدست آمده نشاندهنده همبستگی قوی بین تداخل استروپ با نشانگان نقصتوجه و بیشفعالی است .در مطالعه حاضر
انتظار میرفت افراد در موقعیت آند نسبت به شرایط شبه تحریک عملکرد بهتری را از خود نشان دهند .دلیل نتیجه به دست آمده را شاید بتوان
حجم نمونه ،نوع آزمون و منطقه مورد نظر تلقی کرد [.]23
از یک سو شایان ذکر است که جنس آزمون هایی که برای سنجش کنترل مهاری وجود دارند متفاوت هستند .برای مثال آزمون برو/نرو بیشتر
جنبه حرکتی کنترل مهاری را میسنجد ،در حالی که آزمون استروپ مهار انتخابی را مورد سنجش قرار میدهد .از سوی دیگر ،در پژوهش حاضر
ناحیه شکنج پیشانی تحتانی راست مورد بررسی قرار گرفته است؛ این در حالیست که مناطق دیگری هم در کنترل مهاری نقش دارند.
همانگونه که از تحقیقات انجام شده برمیآید تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه ،فعالیت مغز را از طریق برانگیختگی و یا بازداری قشر
مغز تغییر می دهد .همانطور که در تحقیقات اشاره شد بسته به اینکه کدام مناطق از مغز فعالیتشان کم یا زیاد شده به طوری که موجب
بدکارکردی آن نواحی شده است میتوان از  tDCSبرای تعدیل فعالیت آن مناطق استفاده کرد .برای مثال مناطق مختلف قشری و زیر قشری
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.................دکتر نجاتی و همکاران

 جانبی نقش عمدهای در کنترل مهاری ایفا- شکنج پیشانی تحتانی و قشر پیشپیشانی خلفی،پیشپیشانی از جمله ناحیه پیشین حرکتی تکمیلی
.میکنند
 با توجه به اینکه در کارهای آزمایشی کنترل متغیرها اهمبت زیادی دارد حداقل. حجم کم نمونه است،از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر
.تعداد آزمودنیها در نظر گرفته شده است
تشکر و قدردانی
 به راهنمایی استاد آقای دکتر وحید،این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان خانم زهرا سلطانینژاد
.نجاتی و مشاوره آقای دکتر حامد اختیاری می باشد
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