Published Online: 2019.January.15

Research Article

Relationship between the Double Corrected Consonant-Vowel Responses
Score in Dichotic Consonant-Vowel Test and Amplitude and Latency of
P300 Wave in Adults with Normal Hearing
Raheleh Ghasemipour1, Leyla Jalilvand Karimi2* , Ghassem Mohammadkhani3
Parisa Rasoulifard4, Alireza Akbarzadeh Baghban5
1. Student Research Committee, MSc in Audiology, Audiology Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Instructor, MSc in Audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of
Medical Sciences, PhD Candidate of Audiology, Department of Audiology, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
3. Department of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. PhD Candidate of Audiology, Department of Audiology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5. Professor in Biostatistics, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Received: 2018.October.07

Revised: 2018.December.03

Accepted: 2018.December.22

ABSTRACT
Background and Aims: There is little information on the double corrected consonant-vowel
responses score in dichotic consonant-vowel test (DCV) and its nature is not entirely known. The only
concept known is that it seems to be associated with auditory attention and concentration. Since P300
wave is one of the event-related potentials with attention as well as concentration involved in its
formation, the present study was carried out to investigate the relationship between double corrected
consonant-vowel responses score and the amplitude and latency of P300.
Materials and Methods: In the current non-interventional cross-sectional study, consonant-vowel
dichotic test was performed to check double corrected consonant-vowel responses score and P300
auditory responses using odd-ball stimulation method and two tone burst stimuli on 37 participants
with normal hearing. The participants were 18 to 30 year-old individuals (mean 21.46 years). To
verify their right handedness, Edinburgh scale was used. The results were analyzed using Pearson's
correlation coefficient in SPSS (v. 16).
Results: Significant positive correlation was observed between double corrected consonant-vowel
responses score in DCV test and P300 amplitude in both electrode positions of Cz and Fz (P <0/01).
Also, double corrected consonant-vowel responses score and P300 latency were observed to be
significantly and positively correlated at Cz electrode position (P<0/05).. However, there was no
significant correlation between double corrected consonant-vowel responses score and P300 latency
in Fz electrode position, which may be due to the Fz electrode position away from the source of the
P300 wave.
Conclusion: Since the P300 amplitude is associated with attention and P300 latency is associated
with information processing speed, it seems that double corrected consonant-vowel responses score is
associated with attention and information processing speed. So, audiologists must consider the
individual’s attention when interpreting the results.
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بررسی ارتباط بین امتیازات جفت همخوان-واکه صحیح در آزمون همخوان -واکه دایکوتیک
با دامنه و زمان نهفتگی موج  P300در بزرگساالن با شنوایی طبیعی
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چکیده
مقدمه و اهداف
اطالعات کمی در مورد امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح در آزمون همخوان-واکه دایکوتیک ( )DCVوجود دارد و ماهیت آن بدرستی روشن نیست و به نظر
می رسد که با توجه و تمرکز شنیداری در ارتباط باشد.از آنجا که موج  P300یکی از پتانسیل های وابسته به رخدادی است که در شکل گیری آن توجه و تمرکز
نیز دخالت دارد،لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با دامنه و زمان نهفتگی موج  P300انجام شد.
روش پژوهش
در این پژوهش مقطعی و غیر مداخله ای،توصیفی-تحلیلی ،آزمون ، DCVجهت بررسی امتیازات جفت همخوان-واکه صحیح و پاسخ P300شنوایی به روش
تحریک متفاوت با استفاده از دو محرك تن برست،روی  37فرد با شنوایی طبیعی در محدوده سنی  18تا  30سال( میانگین سنی 21/46سال)انجام شد.یافته
ها بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار  ، SPSS16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح در آزمون  DCVبا دامنه موج  P300در جایگاه الکترودی  Czو  Fzهمبستگی مثبت و معنا داری مشاهده شد
( .)P<0/01بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با زمان نهفتگی موج  P300در جایگاه الکترودی  Czهمبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد(.)P<0/05
اما بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با زمان نهفتگی موج  P300در جایگاه الکترودی  Fzهمبستگی معناداری مشاهده نشد،که احتماال به علت دوری
جایگاه الکترودی  Fzاز منبع تولید موج P300است.
نتیجه گیری
از آنجا که دامنه موج  P300با توجه و زمان نهفتگی موج  P300با سرعت پردازش اطالعات در ارتباط است،به نظر می رسد که امتیاز جفت همخوان-واکه
صحیح با توجه و سرعت پردازش اطالعات ،ارتباط داشته باشد .بنابراین شنوایی شناس باید در تفسیر نتایج،توجه فرد مورد آزمون را در نظر گیرد.
واژگان کلیدی:ظرفیت شنوایی،پتانسیل وابسته به رخداد،توجه شنیداری
نویسنده مسئول :لیال جلیلوندکریمی .مربی گروه شنوایی شتاسی ،دانشکده علوم توانبخشیی ،دانشیگاه علیوم پزشیکی شییید ییشیتی،
تیران ،ایران
آدرس الکترونیکیljalilvand@gmail.com :
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مقدمه اهداف
طبق تعریف انجمن گفتار-زبان و شنوایی ایاالت متحده ( ،2)ASHAپردازش شنوایی مرکزی 1عبارت است از مکانیزم ها و فرآیندهایی
که در سیستم شنوایی ،مسئول بروز پدیدههای رفتاری ذیل هستند:جهت یابی و مکانیابی صوت،تمایز شنیداری،بازشناسی الگوهای
شنیداری،توانایی دریافت جنبههای زمانی محرك صوتی شامل:وضوح زمانی ،3پوشش زمانی ،4تلفیق زمانی ،5توالی زمانی;شنوایی در حضور
سیگنال اکوستیکی رقابتی،توانایی شنیدن در حالی که سیگنال اعوجاج یافته است[ .]2به طور کلی پردازش شنیداری شامل دریافت صدا،
شناسایی  ،جهت یابی ،توجه ،تجزیه و تحلیل  ،حافظه و قابلیتهای بازیابی اطالعات شنیداری است [ .]1برای ارزیابی سیستم شنوایی
مرکزی ،می توان از آزمون های رفتاری،آزمون های الکترواکوستیک و آزمون های الکتروفیزیولوژیک مانند6MLR,7ABRو پتانسیل
های وابسته به رخداد  8استفاده کرد[ .]3از جمله شناخته شده ترین پتانسیل های وابسته به رخداد ،پاسخ  P3یا  P300است که به روش
تحریک متفاوت 9با استفاده از دو محرك مختلف(محرك استاندارد و محرك هدف) ثبت می شود[ .]4به نظر می رسد تلفیق نتایج آزمون
های رفتاری و آزمون های الکتروفیزیولوژیک سیستم شنوایی مرکزی ،به نحو مناسب تری قادر به ارزیابی سیستم شنوایی مرکزی باشد[.]5
به عنوان مثال در مطالعه ای که در سال  1002توسط  Janckeو همکاران بر روی  22مرد راست دست به منظور بررسی توجه در
شنوایی دایکوتیک با  20fMRIانجام گرفت.آنان دریافتند که با انجام وظایف دایکوتیک ،نواحی فرونتوتمپورال 22در لوب تمپورال 21و پره
فرونتال 23مغز،برانگیخته می شود[ .]6این نواحی با نواحی برانگیزاننده پاسخ ( P300نواحی قشری شنوایی 24و لوب فرونتال )25همپوشانی
دارد[ .]4یکی از آزمون های رفتاری که برای ارزیابی سیستم شنوایی مرکزی طراحی شده است،آزمون همخوان – واکه دایکوتیک
)26(DCVمی باشد .محرك های مورد استفاده در این آزمون ،شش همخوان –واکه) (pa,ta,ka,ba,da,gaاست .آزمونDCV
متشکل از  30آیتم یا  30جفت همخوان-واکه است که هر آیتم به صورت دایکوتیک ارائه می گردد؛ به این معنا که یک همخوان-واکه به
گوش راست و همخوان-واکه دیگر ،به گوش چپ ارسال می گردد و از شنونده درخواست می شود تا هر دو همخوان-واکه ارسالی را تکرار
کند.امتیازات این آزمون در سه وضعیت کلی بررسی می شود .2 :در شرایطی که  90میلی ثانیه تأخیر در گوش راست اعمال می گردد.1 .
در شرایطی که  90میلی ثانیه تأخیر در گوش چپ اعمال می گردد.در این دو وضعیت ،امتیازات به صورت درصد پاسخ های صحیح در
گوش راست و گوش چپ محاسبه می شود.3 .در شرایط ارائه همزمان در دو گوش .در این وضعیت محاسبه امتیازات به صورت درصد پاسخ
های صحیح در گوش راست و گوش چپ و نیز جفت همخوان-واکه هایی که در هر دو گوش درست تشخیص داده شده اند (جفت
همخوان-واکه صحیح)27می باشد[ .]7مطالعات کمی درباره نتایج جفت همخوان-واکه صحیح در آزمون  DCVوجود دارد .بیشتر مطالعات
درباره نتایج جفت همخوان-واکه صحیح پیرامون سن رشدی کودکان است ،به این صورت که با افزایش سن رشدی کودکان هنجار ،امتیاز
جفت همخوان-واکه صحیح ،بیشتر می شود و همواره این امتیاز در کودکان دارای اختالل پردازش شنیداری،کمتر از کودکان هنجار
است[ .]8بنا به نظر  Bellisامتیاز جفت همخوان-واکه صحیح ،نشان دهنده ظرفیت شنوایی 28فرد است.در واقع حداکثر اطالعاتی که می
تواند توسط سیستم شنوایی فرد پردازش شود،ظرفیت شنوایی نام دارد .ظرفیت شنوایی به عنوان توانایی قسمت های قشری و زیر قشری
سیستم شنوایی در انتقال اطالعات متفاوت درباره الگوهای صدا ،به مراکز باالتر مغزی نیز تعریف می شود[ .]7-9ولی به نظر می رسد امتیاز
جفت همخوان-واکه صحیح بیش از آنکه نشان دهنده ظرفیت شنوایی باشد ،با توجه شنیداری 29در ارتباط است.از آنجا که ظرفیت شنوایی
انسان برای پردازش محرك های ورودی محدود است ،توجه نقش مهمی را در پردازش اطالعات ایفا می کند .در واقع توجه فرآیند پیچیده
ای است که به طور معمول به مجموعه گسترده ای از مهارت ها ،فرآیندها و وضعیت شناختی اطالق می شود .بر اساس شواهد موجود،
1
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توجه می تواند مربوط به مدالیته های بینایی ،شنوایی و المسه باشد .توجه شنوایی عبارت است از توانایی متمرکز شدن بر محرك صوتی،
همزمان با آمادگی برای دریافت محرك های گوناگون در هر لحظه[ .]20-21در میان پتانسیل های برانگیخته شنوایی،یکی از اجزای شکل
موج وابسته به تحریک یا درونزایی که به صورت گسترده در زمینه توجه مورد مطالعه قرار گرفته است،ثبت موج  P300است .مجموعه
ای از پاسخ های شناختی ممکن است در تولید موج  P300شرکت داشته باشند که از میان آنها تمایزخصوصیات صدا ،پردازش زمانی،
توجه و حافظه را می توان نام برد[ 21-24و  .]4همچنین تصور می شود که مناطق مختلفی از مغز ،مانند ساختارهای زیر قشری (برای مثال
هیپوکامپوس و سیستم لیمبیک و تاالموس ) و نواحی قشری شنوایی و لوب فرونتال ،در تولید این پاسخ شرکت داشته باشند[ .]4برای
ارزیابی پاسخ  P300دو مولفه اندازه گیری می شود.2:دامنه موج .1 P300زمان نهفتگی موج  .P300این دو پارامتر با تغییر ویژگی
های محرك (مثل پیچیدگی محرك) و ویژگی های فرد (مثل حافظه ،سطح توجه و سرعت پردازش اطالعات،)10تغییر می کنند[ 21-24و .]4
ماهیت غیر تهاجمی و دامنه زیاد موج  ،P300سرعت و دقت باالی آن در ارزیابی ساختارهای قشری شنوایی و همچنین عینی بودن آن
باعث شده است که پژوهشگران به تحقیق روی جنبه های مختلف استفاده از آن بپردازند[ .]4اولین مطالعات  P300درباره حافظه و توجه
در سال 2965توسط Zubin John Sutton, Braren,انجام شد[ .]25از سوی دیگر برای ارزیابی بیماری هایی مانند صرع،
آلزایمرCAPD12،و ADHD11که توجه در آنها تحت تاثیر قرار می گیرد ،می توان از ثبت پاسخ  P300استفاده کرد .مطالعات بسیاری
نشان داده است که این بیماری ها باعث افزایش زمان نهفتگی و کاهش دامنه موج  P300می شود[.]15-26
از آنجا که مطالعات کمی روی ماهیت امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح صورت گرفته و به نظر می رسد با توجه و تمرکز شنیداری در
ارتباط باشد ،در این مطالعه به بررسی رابطه بین این امتیاز با دامنه و زمان نهفتگی موج  P300می پردازیم.
مواد و روش ها
در مطالعه حاضر که از نوع غیر مداخله ای و مقطعی،توصیفی -تحلیلی است 37 ،فرد راست دست-تک زبانه با شنوایی هنجار در محدوده
سنی  28-30سال با میانگین سنی 12/46سال ،مورد مطالعه قرار گرفتند.این افراد شامل  28مرد و  29زن از بین نمونه های در
دسترس،تک زبانه و فارسی زبان ،حداقل دارای تحصیالت دیپلم ،بدون داشتن سابقه مشکالت نورولوژیک یا ادیولوژیک انتخاب شدند.
ابتدا پرسش نامه طراحی شده با لحاظ مشخصات فردی ،وضعیت سالمت عمومی و تاریخچه وضعیت شنوایی برای هر یک از افراد تکمیل
شد .سپس برای تعیین راست دستی یا چپ دستی حقیقی از راست دستی یا چپ دستی کاذب،پرسشنامه برتری دستی Edinburgh
برای هر فرد تکمیل شد .این پرسشنامه ،برتری دستی را در  27مهارت تک دستی مانند نوشتن ،کشیدن تصویر  ،مسواك زدن ،پرت کردن
اشیا ،قیچی کردن ،استفاده از قاشق و ...را ارزیابی می کند .امتیاز  +200نشان دهنده راست دستی حقیقی و امتیاز -200نشان دهنده چپ
دستی حقیقی می باشد[ .]16به منظور بررسی دقیق و اطمینان از سالمت گوش ،افراد تحت ارزیابی های زیر قرار گرفتند :معاینه اتوسکوپی
به منظور بررسی وضعیت مجرای شنوایی خارجی و پرده تمپان؛ادیومتری با ادیومتر دوکاناله مدل  Astra1ساخت شرکت
 Otometricsکشور دانمارك و آزمون تمپانومتری و آزمون رفلکس صوتی همان سویی و دگرسویی ،با دستگاه ادیومتری ایمیتانس مدل
 AZ 27ساخت شرکت  Intracosticsکشور دانمارك انجام شد .مالك شنوایی هنجار برخورداری تایپ نوع ( Aنرمال) و فشار گوش
میانی  +50 dapaتا  - 250و حضور رفلکس آکوستیک در سطح شدت  75تا  dBHL200در آزمون ایمیتانس ادیومتری و آستانه
شنوایی بهتر از  dBHL 10در فرکانس های اکتاوی  150-8000 Hzاست[ .]27پس از اطمینان از سالمت سیستم انتقالی گوش و
وضعیت شنوایی ،آماده سازی و توجیه دقیق آزمایش شونده به منظور چگونگی روند آزمون و نحوه ی همکاری وی ،صورت پذیرفت .جهت
انجام آزمون  ،DCVهمه ی افراد در یک اتاق ضد صوت آزمایش شدند .محرکهای آزمون ازطریق ادیومترتشخیصی Astra2با هدفون
های  TDH-39ارائه شدند .محرکها شامل شش همخوان –واکه ( )pa,ta,ka,ba,da,gaبود.محرك ها در سطح شدت dBHL55
در وضعیت همزمان بدون تاخیر ،در گوش راست و گوش چپ ارائه شدند .هر همخوان – واکه به یک گوش شنونده ارسال می شد،
بنابراین ارائه سیگنال به صورت دایکوتیک بود و از شنونده درخواست می شد که هر دو سیالب همخوان – واکه شنیده شده در دو گوش را
تکرار کند .نحوه پاسخ گویی افراد به صورت شفاهی بود .تعداد پاسخ های جفت همخوان-واکه صحیح بر حسب درصد،امتیازدهی شدند[.]5
آزمونP300توسط دستگاه ثبت پتانسیل برانگیخته مدل  ICS Charter EPساخت شرکت  GN Otometricsدانمارك ثبت شد.
جهت انجام آزمون  P300همه افراد در یک اتاق ضد صوت آزمایش شدند .جایگاه الکترودها با ماده پاك کننده ،تمیز و الکترودها به شرح
زیر جایگذاری شدند :دو الکترود غیرمعکوس در ناحیه ( Czورتکس) و ( Fzپیشانی) و دو الکترود معکوس که با استفاده از جامپر به
20

Speed of information processing
Central Auditory Processing Disorder
22
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
21
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یکدیکر وصل شده بودند ،در ناحیه ماستوئید قرار گرفتند و الکترود زمین در ناحیه ( Fpzپایین پیشانی،بین دو ابرو) قرار گرفت .به منظور
حذف آرتیفکت های چشمی مثل پلک زدن ،با توجه به محدودیت تعداد الکترود و همچنین برای حذف توجه دیداری ،از فرد خواسته شد که
چشم هایش را ببندد .چون نور موجب حرکت چشم می گردد ،برای حذف نور از چشم بند استفاده شد و از افراد درخواست می شد تا در
طول آزمایش سعی بر تثبیت چشم ،در یک نقطه داشته باشند .در صورتی که امپدانس الکترودها کمتر از  5کیلواهم و تفاوت امپدانس بین
الکترودی کمتر از  1کیلو اهم بود ،آزمون P300با استفاده از دو محرك تن برست ( 2000محرك استاندارد) و ( 1000محرك هدف)
هرتز با استفاده از الگوی تحریک متفاوت و به صورت دو گوشی در سطح شدت  dBnHL70با تعداد  100محرك و احتمال  80درصد
وقوع برای محرك استاندارد و  10درصد وقوع برای محرك هدف ارائه می شد .در صورت تکرار موج  P300حداقل در دو بار تکرار،
دامنه و زمان نهفتگی موج  P300برای هر فرد ،ثبت می شد[.]4
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها،در ابتدا برای مشخص شدن توزیع نرمال داده ها ،آزمون یک نمونه ای13 K-Sبا استفاده از نرم افزار
 SPSS16انجام شد و به علت نرمال بودن توزیع داده ها ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون 14استفاده گردید.

تصویر  :0روش الکترود گذاری

یافته ها
در این مطالعه  37فرد با شنوایی طبیعی در محدوده سنی  28تا  30سال( میانگین سنی  12/46سال) حضور داشتند که  29نفر از شرکت
کنندگان زن و  28نفر ،مرد بودند.برای کلیه افراد مورد مطالعه ،آزمون  DCVو آزمون  P300انجام شد .میانگین جفت همخوان-واکه
صحیح در آزمون  15/23،DCVدرصد بدست آمد.میانگین دامنه موج  P300در جایگاه الکترودی  20/75، Czمیکروولت و در جایگاه
الکترودی  5/68،Fzمیکروولت بدست آمد.میانگین زمان نهفتگی موج  P300در جایگاه الکترودی  345/82، Czمیلی ثانیه و در جایگاه
الکترودی  353/23،Fzمیلی ثانیه بدست آمد .با انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با دامنه و
زمان نهفتگی موج  P300در جایگاه الکترودی  Czو  Fzنتایج زیر بدست آمد:
بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با دامنه موج  P300در جایگاه الکترودی  Czو  Fzهمبستگی معنی دار وجود دارد (P<0/01
در هر دو جایگاه الکترودی و  r=0/57در جایگاه الکترودی  Czو r=0/52در جایگاه الکترودی .) Fzهمچنین بین امتیاز جفت
همخوان-واکه صحیح با زمان نهفتگی موج  P300در جایگاه الکترودی  Czنیز ،همبستگی معنی دار مشاهده شد (، P<0/05
 ،)r=0/36اما بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با زمان نهفتگی موج  P300در جایگاه الکترودی  Fzهمبستگی مشاهده نشد
).)r=0/07 ،p=0/00

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pearson correlation coefficient
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نمودار :0همبستگی جفت همخوان-واکه صحیح با دامنه موج

نمودار :2همبستگی جفت همخوان-واکه صحیح با دامنه موج

 P300در جایگاه الکترودی (n=37) ,P<0/01, r=0/57, Cz

 P300در جایگاه الکترودی(n=37) ,P<0/01 ,r=0/52,fz

نمودار :3همبستگی جفت همخوان-واکه صحیح با زمان نیفتگی

نمودار :4همبستگی جفت همخوان-واکه صحیح با زمان نیفتگی

موج  P300در جایگاه الکترودی (n=37), Cz

موج  P300در جایگاه الکترودی (n=37) ,p=0/00،r=0/07, fz

P<0/05,r=0/36,

بحث
آزمون  DCVیکی از مهمترین آزمون های رفتاری سیستم شنوایی بوده و ماهیت امتیاز درصد جفت همخوان-واکه صحیح این آزمون،
تاکنون بدرستی روشن نشده است و مطالعات اندکی پیرامون این امتیاز وجود دارد.برخی از محققین این امتیاز را به ظرفیت شنوایی نسبت
می دهند[7و .]9اما به نظر می رسد که عامل توجه نقش بسزایی در این امتیاز داشته باشد.از سوی دیگر دامنه و زمان نهفتگی موج P300با
توجه و سرعت پردازش اطالعات در ارتباط است.لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط همبستگی بین امتیاز درصد جفت همخوان-واکه
صحیح با توجه شنیداری با استفاده از آزمون  P300انجام شد .آزمون آماری نشان داد که بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با دامنه
موج  P300در جایگاه الکترودی  Fzو ، Czهمبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد .از آنجا که دامنه موج  P300با توجه فرد در ارتباط
است[ ، ]4وجود همبستگی بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با دامنه موج  P300می تواند نشان دهنده وجود رابطه احتمالی بین
امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با توجه فرد باشد .آزمون آماری نشان داد که بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با زمان نهفتگی
موج  P300در جایگاه الکترودی ، Czهمبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد .از آنجا که زمان نهفتگی موج  P300با سرعت پردازش
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اطالعات در ارتباط است[ ، ]4وجود همبستگی بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با زمان نهفتگی موج  P300می تواند نشان دهنده
وجود رابطه احتمالی بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با سرعت پردازش اطالعات باشد .آزمون آماری نشان داد که بین امتیاز جفت
همخوان-واکه صحیح با زمان نهفتگی موج  P300در جایگاه الکترودی  ، Fzهمبستگی وجود ندارد.جایگاه الکترودی  Fzنسبت به
جایگاه الکترودی  ،Czاز منبع تولید موج  P300دورتر است[ ]4و احتماال عدم وجود رابطه همبستگی بین امتیاز جفت همخوان-واکه
صحیح با زمان نهفتگی موج  P300در جایگاه الکترودی Fzبه علت دورتر بودن جایگاه الکترودی Fzاز منبع تولید موج P300
است.این قسمت از مطالعه حاضر با مطالعه رسولی و همکاران مطابقت دارد ،در مطالعه رسولی و همکاران نیز،زمان نهفتگی در جایگاه
الکترودی  Fzبه طور معناداری بیشتر از جایگاه الکترودی  Czبود[.]18
در مجموع مطالعه ای مشابه به منظور مقایسه با مطالعه حاضر یافت نشد.از این رو نتایج آزمون DCVو آزمون  P300به طور جداگانه با
مطالعات موجود ،مقایسه شد .در مطالعه حاضر نتایج جفت همخوان-واکه صحیح بین23/33تا  46/67درصد ( 4تا  24عدد) با میانگین
 %15/23بدست آمده است ،در حالی که در مطالعه  Bingeaو Raffinنتایج جفت همخوان-واکه صحیح بین  10تا  83درصد ( 6تا 15
عدد) با میانگین  %53بدست آمده است [ .]19احتماال این تفاوت به دلیل استفاده از نسخه های متفاوت آزمون است.در مطالعه حاضر از
نسخه  Auditecآمریکا که مدت دیرش  200میلی ثانیه برای تمام همخوان-واکه ها تعریف شده است ،در صورتی که در مطالعه
Bingeaو Raffin15مدت دیرش  320میلی ثانیه برای هر یک از همخوان-واکه های da, ta, ga, ka, baو مدت دیرش 310
میلی ثانیه برای همخوان-واکه، paتعریف شده است[ .]19نتایج میانگین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح مطالعه حاضر با گروه راست
دست در مطالعه جانقربان و همکاران[ ]30و نیز گروه دوزبانه مطالعه جلیلوند کریمی و همکاران[ ، ]32همخوانی دارد .علت این
شباهت،استفاده از نسخه های مشابه آزمون DCVو شرایط آزمون یکسان و گروه سنی جوان و افراد با شنوایی هنجار و راست دست
است.
]
18
[
نتایج میانگین دامنه و زمان نهفتگی موج  P300پژوهش حاضر با مطالعه رسولی و همکاران و گروه کنترل مطالعه حیدری و همکاران
[ ]31و گروه کنترل مطالعه رسولی و همکاران [ ]33همخوانی دارد .این همخوانی به علت استفاده از شرایط آزمون ،پروتکل و الکترود گذاری
مشابه و استفاده از افراد با شنوایی هنجار و بدون سابقه بیماری های نورولوژیک است.
میانگین دامنه و زمان نهفتگی موج  P300مطالعه حاضر با مطالعه  Squiresمتفاوت بود که این تفاوت احتماال به علت تفاوت در
پروتکل ثبت و جایگاه الکترودی متفاوت است.در این مطالعه  5الکترود در Oz,Pz,Cz,Fz,FPzو  1الکترود ماستوئید و الکترود زمین
در پشت دست راست قرار داشت و محرك ها  2000و ( 2500محرك هدف) هرتز بودند  ،در صورتی که در مطالعه حاضر  1الکترود در
 Cz,Fzقرار داشت و الکترود زمین در  Fpzو محرك ها  2000و ( 1000محرك هدف) هرتز بودند [.]34
میانگین دامنه و زمان نهفتگی موج  P300این مطالعه با مطالعه Elmorsyو همکاران متفاوت است .این تفاوت احتماال به علت
محدوده سنی متفاوت و تفاوت در پروتکل ثبت موج و شرایط آزمون متفاوت می باشد ،زیرا در مطالعه Elmorsyثبت امواج از الکترود
 Fzانجام شده و آزمون در حالت نشسته با چشم باز و با تعداد  2/2تحریک در ثانیه و فیلتر باند گذر  50-0/5هرتز انجام شده است ،در
صورتی که مطالعه حاضر ثبت امواج از دو الکترود  Czو  Fzو فرد در حالت خوابیده با چشم بسته و تعداد تحریک  0/9در ثانیه و فیلتر
باند گذر  30-0/2هرتز انجام شده است[.]35
نتیجه گیری
مطالعات روی پارامترهای موج  P300نشان داده اند که دامنه و زمان نهفتگی موج  P300با توجه و سرعت پردازش اطالعات در ارتباط
است .از آنجا که در مطالعه حاضر بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح در آزمون DCVبا دامنه و زمان نهفتگی موج P300همبستگی
مثبت و معنی دار مشاهده شد ،می توان چنین استنتاج نمود که احتماالً یکی از فاکتورهایی که بر امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح اثر می
گذارد ،توجه و تمرکز شنیداری است .لذا توصیه می شود جهت تفسیر بهتر نتایج آزمون  DCVو شناسایی فاکتورهای مهم  ،توجه فرد
حین انجام آزمون  ،DCVمورد توجه قرار گیرد تا تفسیر نتایج آزمون بدرستی انجام شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله بر اساس پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی خانم راحله قاسمی پور به راهنمایی خانم لیال جلیلوندکریمی و مشاوره
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،پزشکی شهید بهشتی و گروه شنوایی شناسی به خاطر مساعدتهای بی دریغ و از تمام افرادی که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند
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