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ABSTRACT
Background and Aims: The present study aimed to investigate the effect of transcranial direct
current stimulation on social response in children with autism spectrum disorder.
Materials and Methods: A total of 24 children (Mage: 10.79±3.22) with high-functioning
autism spectrum disorder were selected using convenience sampling method and randomly
divided into two experimental and control groups, which were matched in verbal IQ.
Symptoms of autism and social response were assessed using Gilliam Autism Rating Scale and
social responsiveness scale questionnaires before and after transcranial direct current
stimulation. The protocol used was transcranial direct current stimulation with a current of 2
mA for 20 minutes for 5 consecutive sessions with the placement of the left dorso latral
prefrontal anode electrode and the cathode electrode on the right arm.
Results: Data analysis showed a significant difference between the two groups in reducing autism
symptoms (P=(0/002)-F(1-22)) and improving social response in pre-test and post-test (P=(0/014)F(1-22)).
Conclusion: It seems that the use of transcranial direct current stimulation can be a useful
clinical tool in improving social communication and social response in children with autism
spectrum disorder.
Keywords: Autism spectrum disorder; Social communication; Transcranial current direct
stimulation
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چکیده
مقدمه و اهداف :هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحریک مستقیم فراجمجمهای بر پاسخدهی اجتماعی در کودکان مبتال
به اختالل طیف اتیسم بود.
مواد و روشها 24 :کودك مبتال به اختالل طیف اتیسم با عملكرد باال با استفاده از نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
که از نظر هوش کالمی همسان بودند و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ،قبل و بعد از تحریک ارزیابی
با استفاده از ویرایش دوم آزمون  Gilliam Autism Rating Scaleکه شامل چهار خردهمقیاس رفتارهای کلیشهای ،برقراری
ارتباط ،تعامالت اجتماعی و اختالالت رشدی و پرسشنامه  Social Responsiveness Scaleجهت بررسی پاسخهای
اجتماعی کودکان طیف اتیسم انجام گرفت و با هم مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج حاصله گزارش گردید .پروتكل مورد
استفاده تحریک الكتریكی مستقیم با شدت جریان  2میلیآمپر به مدت  20دقیقه برای  5جلسه متوالی و جاگذاری الكترود
آند بر پشتی خلفی پیشپیشانی چپ و الكترود کاتد روی بازوی راست انجام گردید.
یافتهها :تحلیل دادهها تفاوت معناداری بین دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون را نشان داد که کاهش عالئم اتیسم
)) (P=(0/002)-F(1-22و بهبود پاسخدهی اجتماعی )) (P=(0/014)-F(1-22است.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که استفاده از تحریک مستقیم فراجمجمهای میتواند ابزار کلینیكی مفیدی در بهبود ارتباط
اجتماعی و پاسخدهی اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم باشد.
واژههای کلیدی :اختالل طیف اتیسم؛ ارتباط اجتماعی؛ تحریک مستقیم فراجمجمهای
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مقدمه و اهداف
اختالل طیف اتیسم ،ی كی از اختالالت عصبشناختی با
عالئم روان شناختی است که به واسطه دو گروه مهم از
عالئم یعنی مشكل در ارتباط و وجود رفتارها و عالیق
کلیشهای قابل تشخیص میباشد .ای ن نقص شامل
مشكالتی در مهارتهای غیرکالمی ،مشكالتی در درك
روابط ،حرکات کلیشهای بدنی تكرار ی ،عالقه غیرعادی
بیشاز حد به اشیا و تغییر عادی حساسیت به محركهای
[[ 1
حسی است.
ای ن اختالل اغلب در اوای ل دوران کودکی و قبل از
سه سالگی بروز می کند .شیوع جهانی ای ن اختالل در
سال  2014حدودا  62نفر در هر 10.000نفر تخم ین
زده شده است .تئور ی انگی زه اجتماعی اتی سم به این
موضوع اشاره دارد که نقص انگیزه اجتماعی نقش اساسی
در اختالالت طیف اوتیسم ) (ASDدارد ] 2[ .یكی از
ویژگیهای ضروری در تشخیص اختالل طیف اوتی سم،
نقص مداوم در ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی است.
تعامل اجتماعی ،رفتاری سازگارانه است که فرد را قادر
می سازد با واکنش مثبت و اجتناب از رفتار نامناسب،
رابطه ای متقابل با د یگران داشته باشد ] 3[ .ضعف در
مهارت اجتماعی در کودکان با اختالل طیف اتی سم باعث
میشود فاقد مهارت دوست یابی باشند و دیگران را نادیده
گرفته و بهگونه ای رفتار کنند که گویی دیگران وجود
ندارند  .افراد با اختالل اتی سم ،مشكالت بس یاری در
ارتباطات اجتماعی نشان می دهند و این مشكالت شامل
اختالل در گفتار و زبان و تعامالت بین فرد ی ،نقص در
کارکردهای اجتماعی ،ناتوانی در درك و ابراز احساسات
و نیز نقص در درك زبان کاربردی مانند طعنه و کنایه
می باشد ] 5 ،4[ .نقص در تعامل اجتماعی ،نكته
متمای ز کننده کودکان با اختالل طی ف اتی سم در برابر
کودکان با دیگر اختاللهای رشدی است که برای
تشخ یصهای افتراقی ای ن اختالل غالبا بر ای ن وجه بیشتر
تاک ید شده است .نقص در فهم پ یامهای اجتماعی منجر
به محدودیتها ی شناختی-اجتماعی میشود  .مطالعه
تای ن در سال  2008نشان داد که نقص در تعامالت
اجتماعی ناشی از نقص ذهنی یا نقص شناختی است که
در فر آی ند تحول ساختار عصب ی مغز ا ی جاد می شود] 6 [ .
اکثر کودکان مبتال به اختالل طی ف اتی سم از لحاظ
اجتماعی منزو ی هستند و نمی توانند ارتباط اجتماعی
برقرار کنند؛ لذا پاسخها ی ارتباطی کودك ممكن است
بیربط و نامناسب باشد و باید به آنها آموزش داده شود
که چگونه وارد ارتباط اجتماعی صح ی ح گردند] 6[ .
اختالل در کنترل هی جانات و روابط اجتماعی یكی از
شاخصها ی تشخی ص اتی سم است که علت اصلی این
اختالل را نقص در انگیزه توجه به چشم در اتی سم ب یان
میکنند که منجر به مشكالت شناخت اجتماعی در افراد
دارا ی طیف ات یسم می گردد .به دل یل اینكه نگاه به چ شم
و چهره در کودکان دارا ی اختالل اتی سم نسبت به افراد
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عاد ی کمتر است ،پس در دریافت اطالعات موثر در روابط
موثر اجتماعی نی ز دچار مشكالت زیادی هستند .با توجه
به مطالعاتی که در زمینه اختالل طی ف اتی سم انجام
پذی رفته ،به نظر می رسد ی كی از روشها ی درمانی که
توانسته در بهبود ارتباط اجتماعی ات یسم موثر باشد،
 tDCSمی باشد که ی ک روش غی رتهاجمی و تحری ک مغز
میباشد.
تحریک الكتریكی مستق یم جمجمه یا  tDCSیكی از
مداخالت غیردارویی می باشد که در اواخر ده ۀ نود
م یالدی معرفی شد .در طول چند سال گذشته پیشرفت -
های قابل توجهی داشته است .غیرتهاجمی بودن و ارزان
بودن این درمان از یک سو و ایمنی این روش از سوی
دیگر موجب گرد یده تا این روش مورد توجه و استقبال
بیشتری قرار گیرد  .کاربرد تحریک الكتریكی در کودکان
مبتال به اتیسم یک راهكار عملی است که ای ن روش می-
تواند تا مدت  6ماه در کاهش عالئم اتی سم ،تعامالت
اجتماع ی و ارتباط موثر باشد] 7[ .
نتایج در مطالعات افراد اتیسم که تحریک الكتریكی
مستقیم مغزی دریافت کردند ،بهبودی قابل توجهی در
حوزههای ارتباط اجتماعی و رفتار اجتماعی و سالمت ،از
مقیاس ارزیابی درمان اتیسم نشان دادند ]8[ .در پژوهشی
به بررسی اثر  tDCSدر بخش  DLPFCمغز در شناخت
اجتماعی افراد مبتال به اسكیزوفرنی پرداختند؛ نشان
داده شد که ای ن مداخله بهعنوان یک روش ای من ،تاثیر
معناداری در بهبود شناخت اجتماعی افراد مبتال به
اسكی زوفرنی دارد ] 9[.تحریک الكتریكی اندال چپ موجب
افزایش فعالیت مغز و بهبود مهارتهای ارتباطی اتیسم
میگردد ] 10[ .تحری ک پره فرونتال موجب کاهش
رفتارها ی تكرار ی و افزایش پاسخ به محرك مناسب می -
شود] 11[ .
در مقاله ا ی مروری که به بررسی تحریک الكتری كی
فراجمجمها ی در اتی سم پرداخته است ،دادهها نشان-
دهنده بهبود عالئم رفتار ی و حرکات کلیشها ی و
شناختی کودکان مبتال به طی ف اتی سم است ،ولی تمامی
مطالعات به ای ن نكته اشاره دارند که ن یاز به مطالعات
بیشتر با پروتكل کارآزما یی بالینی ،جهت بررسی و تایید
پروتكلی مشخص با تعداد جلسات و دوز تحریک
مناسب tDCS ،برا ی درمان کودکان مبتال به ط یف ات یسم
میباشد ] 12[ .با توجه به ای ن که اکثر مطالعات قبلی به -
صورت گزارش موردی بوده و پروتكل درمانی دقی قی از
نظر مقایسه هوش کالمی اتی سم ،حداقل تعداد جلسات و
میزان تحری ک مورد استفاده و ابزار ارزیابی اختصاصی
پاسخدهی اجتماعی ب ه کار گرفته نشده است و با توجه
به مف ید بودن ای ن روش درمانی ،در ای ن تحق یق سعی بر
آن شد که برا ی اول ین بار در ایران میزان تاثی ر  tDCSبر
پاسخدهی اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل طیف
اتی سم را با استفاده از طراحی پروتكل درمانی مشخص
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کارآزمایی بال ینی ،توسط آزمون  SRSکه تست اختصاصی
ارتباط اجتماعی اتی سم می باشد ،دقیق تر بررسی ش ود .از
آن جا که در مطالعات قبلی می زان هوش کالمی کودکان
طی ف ات یسم که ی ک عامل تاثی رگذار در نتیجه مطالعه
است ،مورد توجه قرار نگرفته بود ،در ای ن مطالعه از
آزمون هوش کالمی کودك وکسلر جهت همتاسازی
کودکان از نظر هوش کالمی استفاده شد تا تاثیر عوامل
مخدوشگر به حداقل برسد.

مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بال ینی با روش نمونه -
گیر ی در دسترس می باشد 24 .کودك 10/79±3/22
ساله با تشخی ص اختالل طی ف اتی سم با عملكرد باال بر
اساس مع یارها ی  DSM-Vو بدون اختالل همراه ،از ب ین
دانش آموزان همتا در مدارس مخصوص اتی سم و مراکز
درمانی انتخاب گردیدند و سپس توسط روانپزشک
کودك و نوجوان با استفاده از مصاحبه Kiddie-SADS
مورد تایید قرار گرفت ند .مع یار ورود ی که در مطالعه
حاضر مد نظر قرار گرفت شامل  -1تشخ یص اتیسم
توسط روانپزشک کودکان و نوجوان بر اساس مع یارهای
 DSM-Vو تا یی د تشخی ص با استفاده از مصاحبهKiddie-
 -2 ،SADSخفی ف بودن می زان اختالل طبق پرسشنامه
غربالگر ی اختالالت نافذ رشد] -3 ،(ASSQ) [88محدوده
سن  7 - 15سال -4 ،عدم ابتال به بی مار ی جسمی و
نورولوژی ک همراه و  -5داشتن هوش کالمی ب یشتر از 80
(وکسلر کالمی) و مع یارها ی خروج از مطالعه شامل -1
ابتال به بی ماریهای نورولوژی و عصبی -روانی حین
اجرا ی مطالعه -2 ،داشتن ایمپلنت فلز ی داخل بدن-3 ،
داشتن عفونت و التهاب داخل مغز -4 ،ای جاد صرع و -5
داشتن تومور مغز ی بود.
ابزار پژوهش و اندازه گ یری
مق یاس تشخ یص اوت یسم گ یل یام ( :) GARS1این
مق یاس در سال  1995توسط گ یل یام طراحی شده است
که شامل چهار خرده مق یاس رفتارها ی کلیشه ا ی،
برقرار ی ارتباط ،تعامالت اجتماعی و اختالالت رشدی
می باشد .ای ن آزمون دارا ی  42گزینه است که نمره گذاری
آن به صورت لیكرت چهارنمره ا ی میباشد ( =1هی چ گاه و
=4بس یار زیاد) که نمره باالتر نشان دهنده شدت بی شتری
از عالئم اتی سم است .در این مقیاس کسب نمره  85و
باالتر ،نشان دهنده احتمال باالی تشخ ی ص اتی سم در فرد
محسوب میشود .استاندارد ،اعتبار و روایی آن بهخوبی
مشخص شده است .ضریب آلفای کرونباخ برای رفتارهای
کلیشه ا ی  ،0 /90برا ی ارتباط  ،0 /89برا ی تعامل
اجتماعی  0 /93و برا ی اخ تالالت رشد ی  0 /88محاسبه
شده است .ضری ب آلفا ی نسخه فارسی آزمون گ یل یام ب رای
1

Gilliam Autism Rating Scale (GARS) (Sokhadze, 2014
)#253) (Sokhadze, 2014 #253
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رفتارها ی کلیشه ا ی برابر با  ،0 /74برای ارتباط برابر
 ،0 /92برا ی تعامال ت اجتماعی  0 /73و برا ی اختالالت
رشد ی  0 /80است [ ] 13که نشان میدهد ای ن آزمون،
ابزار ی پایا برا ی تشخ ی ص و غربال اوتی سم است.
پرسشنامه  :ASSQ2ای ن پرسشنامه توسط
 Gillberg Lornaو  Ehlerzدر سال  1999طراحی شده
است ] 14[ .ای ن پرسشنامه شامل  27گزینه می باشد که
ت وسط والدی ن یا معلمان کودك تكمی ل میگردد که در
ای ن مطالعه از نسخه والدین استفاده گردید .این
پرسشنامه مشكالت کودکان مبتال به اختالل طیف
اوتی سم را در سه حوزه تعامل اجتماعی ،تاخی ر در زبان و
گفتار ،مشكالت رفتار ی و بازیها ی سمبولیک مورد
بررسی قرار میدهد .درصورتی که والدی ن پرسشنامه را
کامل کنند ،نمره کلی  19به باال نشان دهنده ی اختالالت
طیف اوتی سم با عملكرد باال میباشد .در ای ران روایی و
پایایی این پرسشنامه توسط کاسه چی در سال 1390
تعیی ن شده است .ضریب بازآزمایی پرسشنامه  ASSQدر
گروه والدین ( )r=0/467و در گروه معلمان که از روایی
و پایایی باالیی برخوردار می باشد که نشان دهنده مناسب
بودن پرسشنامه  ASSQجهت غربالگر ی کودکان مبتال
به اختالل ط ی ف اوت ی سم با عملكرد باال اس ت] 15[ .
Wing

پرسشنامه ( ) SRS
:Scaleاین پرسشنامه به بررسی پاسخها ی اجتماعی
کودکان دارا ی اختالل طی ف اتی سم می پردازد که این
پرسشنامه شامل  65مورد می باشد که توسط مادران
دارا ی کودك اختالل طی ف اتی سم پر میگردد که این
پرسشنامه شامل نمره کل خام و  5خرده مقیاس نظری
است که نمرات از تكمیل موارد از جمله آگاهی اجتماعی،
شناخت اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی ،انگیزه اجتماعی،
و منافع محدود و رفتار ایجاد میشود و نمره کل از  0تا
 195متغ ی ر است .روایی پایایی ای ن پرسشنامه در سال
 1396توسط دکتر شهریور و دکتر تهرانی دوست انجام
گرفته است .ضریب آلفای کرونباخ  0 /86است که از
روا یی و پا یا یی باال یی برخوردار م ی باشد ] 16[ .
پروتکل مداخله :در گروه آزمون با استفاده از
تحری ک الكتر ی ك ی مستق ی م  tDCSتوسط دستگاه Active
 DoseIIساخت کشور آمریكا انجام گردید ،برای بررسی
تاثیر تحریک الكتریكی بر میزان نگاه به چشم و تاثیر آن
بر ارتباط اجتماعی ،بر طبق پروتكلهای آماتاچایا و
باروث که بر ارتباط اجتماعی در اتیسم موثر بود ،است فاده
گردید ] 17 . 8[ .الكترود آند بر روی  dlPFCچپ و کاتد بر
شانه راست از طریق پدها ی آغشته شده به سرم
فی زی ولوژیک ( % 1نمک طعام ) قرار داده شد و جریان با
شدت  2می لی آمپر در ی افت کرد .الكترودها با سای ز 35
 cm2طبق سی ستم  20 -10جاگذار ی شد .مداخله توسط
Responsiveness

Social

)Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ
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آزمونگر آگاه ،پنج جلسه در هفته و هر جلسه به مدت
 20دقیقه انجام گردید و برا ی گروه کنترل نی ز به همین
صورت جاگذار ی الكترود صورت پذی رفت ،با ای ن تفاوت
که دستگاه بهصورت شم روشن می شد و پس از  30ثانیه
رمپ آپ دستگاه خاموش میگردید .الزم به ذکر است
که در زمان اجرا ی پروتكل مداخله کودك بر رو ی یک
صندلی پشتیدار با حدااقل حرکت نشسته بود.
در پژوهش کنونی ،ابتدا کودکان نامبرده از طریق
کلینیکها ی کاردرمانی ،مدارس و مراکز توانبخشی
دولتی و خصوصی شناسایی شدند .سپس از طری ق پ زشک
متخصص روانپزشک کودك و نوجوان مورد معاینه دقیق
قرار گرفت ند و سپس توسط آزمونگر از طری ق مصاحبه با
مادر تست ) Gars(IIو تست نافذ رشدی )،(ASSQ
پرسشنامه ) (SRSانجام گرفت ،روش مطالعه برا ی خود
کودکانی که مع یارها ی ورود پژوهش را داشتند و خانواده
به صورت کامل تشری ح و رضایت نامه کتبی جهت شرکت
و به پایان رساندن مراحل تحقی ق از آنها دریافت شد و
سپس به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد
تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقس یم شده و وارد
مطالعه شدند .سپس در هر دو گروه مداخله و گروه
کنترل  tDCSتوسط آزمونگر طبق پروتكل مذکور انجام
پذیرفت ] 18[ .پس از پا یان پنج جلسه تحری ک ،با انجام
مجدد تست گارز و  SRSمتغی رها ی مربوط دوباره اندازه-
گیر ی شدند و پس از اتمام متغی رها ی مورد نظر استخراج
شده و به نرم افزار  SPSSنسخه  23منتقل شده و مورد
تجزیهو تحلی ل قرار گرفت.
به منظور توصی ف متغی رها ی کمی ،از آمارهها ی
م یانگی ن ،انحراف مع یار و برای نمایش آنها از جداول و
نمودارها ی آمار ی استفاده شد .برای مقایسه پ یش و پس-
آزمون ،با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون توزی ع تی
مستقل و همچنی ن با توجه به نتایج حاصل از تست
کلموگروف -اسمیرینوف و عدم معنادار ی ) (p>0/05و
نرمال بودن داده از آزمون آمار ی تحلیل واریانس با
اندازهگیری مكرر ) (RM-ANOVAدر این مطالعه

پیش از GARSII

مداخله
پس از GARSII
مداخله
پیش از SRS
مداخله
پس از SRS
مداخله
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استفاده شده است؛ به این صورت است که طی مدلی
مشتمل بر بخش درون گروهی دو سطحی زمان مداخله
(قبل از مداخله -بعد از مداخله) و گروه ات یسم (گروه
مداخله-گروه کنترل) بر مبنای مع یار ،معنادار ی آزمون
" ماچلی اسفرسیتی" از جدول Greenhouse_Geisser
استفاده گردید  .برا ی مقایسه قدرت تاثیر م یانگینهای
در حالت مقایسه دوبهدو ی  Bonferroniاستفاده گردید
و در بخش بین گروهی (گروه -tDCSگروه شم) طراحی
گردید .برا ی بررسی معناداری اثرات درونگروهی بر
نمرهها ی قبل و بعد از مداخله و بررسی هم زمان دو
فاکتور به صورت مجزا و همچنی ن بررسی اثر متقابل دو
فاکتور باهم که بهترتی ب فاکتور اول زمان (پ یش از
آزمون -پس از آزمون) و فاکتور دوم گروه اتی سم (گروه
مداخله-گروه کنترل) می باشد.

نتایج
مقایسه نمرات پیشآزمون بین دو گروه مطالعه
مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون متغیرهای
مورد مطالعه بین گروههای کنترل و مداخله در جدول  1نشان
داده شده است .به منظور مقایسه نمرات پیشآزمون
متغیرهای مورد مطالعه بین گروههای کنترل و مداخله از
آزمون تی مستقل استفاده شد .همانطور که در جدول 1
مشاهده میشود ،هرچند در بعضی از متغیرها بین دو گروه
مورد بررسی تفاوت وجود دارد ،اما این تفاوتها به لحاظ آماری
معنادار نبود ( .)P<0/05مقادیر اندازه اثر در حد کم بود که
نشاندهنده عدم تفاوت بین دو گروه مداخله و کنترل میباشد،
اما مقایسه نمرات پسآزمون متغیرهای مورد مطالعه بین
گروههای کنترل و مداخله از آزمون تی مستقل استفاده شد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،بین دو گروه مورد
بررسی تفاوت وجود دارد که این تفاوتها به لحاظ آماری
معنادار است .تست گارز  p=0/007و تست p=0/036 SRS
میباشد که نشان از تاثیر تحریک  tDCSدر گروه مداخله
میباشد.

جدول  .1تی مستقل گارز SRS ،پیش از مداخله و پس از مداخله
تعداد
انحراف معیار
میانگین
گروه اتیسم
8/98
84
مداخله
13/33
90
کنترل
8/67
80/1
مداخله
13/39
90
کنترل
25/09
83
مداخله
22/89
89
کنترل
67/47
95
مداخله
23/78
85
کنترل
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)(p-value

0/23
0/007
0/54
0/036
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جدول  .2اندازه مكرر نسبت تست گارز
زمان
زمان* گروه اتیسم

2

Mean Square

F

Sig

pή

28/52
25/52

14/11
12/62

*0/001

0/391
0/365

0/002

*

)) .)22الزم به ذکر است که اثر متقابل فاکتور زمان و فاکتور
گروه (کنترل-مداخله) نیز معنادار است (P=(0/002)-F(1-
)) 22و شدت اثر آن  0/365میباشد که موید اثرگذار بودن
مداخله  tDCSدر نمره گارز کودکان طیف اتیسم است.

با توجه به جدول  ،2نتایج حاصل از آزمون اندازه مكرر
تست گارز از این قرار است که اثر فاکتور زمان (پیش از
مداخله-پس از مداخله) معنادار است P=(0/001)-F(1-

جدول  .3اندازه مکرر تست مهارت اجتماعی کل SRS
زمان
زمان* گروه اتیسم

pή

Mean Square

F

Sig

229/68
713/02

2/228
7/102

0/145
0/014

با توجه به جدول  ،3نتایج حاصل از آزمون اندازه مكرر
تست  SRSاثر فاکتور زمان (پیش از مداخله-پس از مداخله)
معنادار نشده است .الزم به ذکر است که اثر متقابل فاکتور
زمان و فاکتور گروه (کنترل-مداخله) معنادار است
)) (P=(0/014)-F(1-22و شدت اثر آن  0/244میباشد که
موید اثرگذار بودن مداخله  tDCSدر نمره مهارت اجتماعی
کل در کودکان طیف اتیسم است.

بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحریک مستقیم
فراجمجمهای بر پاسخدهی اجتماعی در کودکان مبتال به
اختالل طیف اتیسم بود که نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد که تحریک آندی مستقیم فراجمجمهای خلفی-
جانبی پیشپیشانی چپ مغز با شدت  2میلی آمپر موجب
بهبود پاسخدهی اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل
طیف اتیسم میگردد .با توجه به نتایج مقیاس سنجش
اتیسم گارز( IIجدول شماره  )2اثر متقابل فاکتور زمان و
فاکتور گروه (کنترل-مداخله) نیز معنادار است که موید
اثرگذار بودن مداخله  tDCSدر نمره گارز کودکان طیف
اتیسم است و موجب کاهش عالئم اتیسم در گروه مداخله
شده است .میتوان به این نتیجه رسید که نمره تست
گارز IIبعد از استفاده از مداخله تحریک الكتریكی
فراجمجمه ( )tDCSکاهش مییابد و  tDCSموجب تاثیر
مثبت و کاهش عالئم اتیسم شده است .مطالعه حاضر با
مطالعه اماتاچایا در سالهای  2014و  2015همسو می-
باشد که نتایجی مشابه نتایج تحقیق حاضر کسب نمود و
تاثیر  tDCSرا بر میزان عالئم اتیسم مورد سنجش قرار
داده بود.
با توجه به نتایج (جدول شماره  )3ارزیابی کل مهارت
اجتماعی کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم گروه
 tDCSپس از مداخله افزایش یافته است که نتایج حاصل
از آنالیز واریانس در اندازه مكرر معنادار شد که نشان-
دهنده اثرگذار بودن مداخله  tDCSبر نمره کل مهارت
اجتماعی کودکان دارای اتیسم میباشد .اوسریو و
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2

*

0/094
0/244

همكارانش نشان دادند که مداخله  tDCSباعث بهبود
پارامترهای رفتاری در اتیسم میگردد[ ]19که همسو با
نتایج مطالعه کنونی میباشد .نتیجه پژوهش بل در سال
 2018نیز نشان داد که تحریک الكتریكی فراجمجمهای
موجب بهبود در رفتارهای اجتماعی اختالل اتیسم می-
گردد که تاییدکننده مطالعه کنونی میباشد ]20[.مطالعه
ویلسون در سال  2018نیز در این زمینه حاکی از این
است که تحریک  tDCSموجب افزایش مهارتهای مربوط
به شناخت اجتماعی و تعامالت اجتماعی در بزرگساالن
دارا ی اختالل طی ف اتی سم میگردد]21[ .
دورسو و همكارانش نشان دادند که نشانههای رفتاری
با نقص مهار عصبی در برخی از نواحی کورتكس که در
میان قسمت پیشپیشانی پشتی طرفی قرار دارد ،مرتبط
است ]22[.با توجه به نتایج میتوان به این نتیجه رسید که
استفاده از جریان الكتریكی مستقیم  2میلیآمپر منجر به
بهبود ارتباط اجتماعی و بهبود عالئم اتیسم شده است.
نتایج تحقیق گمز و همكارانش نشان داد که این روش
میتواند تاثیرات طوالنی مدت داشته باشد و حتی تا مدت
 6ماه در کاهش عالئم اوتیسم و بهبود زبان ،تعامالت
اجتماعی و ارتباط موثر باشد ،البته الزم به ذکر است که
در مطالعه حاضر فقط تاثیرات کوتاهمدت  tDCSمورد
بررسی قرار گرفت.
در مطالعه مروری که در سال  2019به چاپ رسید،
به این نكته اشاره دارد که هنوز شواهد محكمی مبنی بر
این که  tDCSمیتواند باعث بهبود عالئم اتیسم گردد ،در
دسترس نیست ]19[.یكی از دالیل مطرحشده در این
مطالعه عمق نفوذ کم  tDCSدر مغز است که کمتر می-
تواند ساختارهای عمقی مغزی از جمله آمیگدال را تحت
تاثیر قرار دهد که نقش مهمی در کنترل رفتار اجتماعی
و ارتباط چشمی در اتیسم بازی میکند ،اما باید به این
نكته اشاره شود که با تحریک مناطق قشری میتوان
مدارهای مرتبط با ساختارهای عمقیتر مغزی را نیز تحت
تاثیر قرار داد و با افزایش میزان کنترل منطقه پیش-
پیشانی بر این مناطق مغزی میزان استرس وارده در
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مواجهه با چهره را کاسته و در دریافت اطالعات از چهره
در افراد مبتال به طیف اتیسم کمک میکند که از این
طریق میتوان باعث بهبود عالئم اتیسم و بهبود ارتباط
اجتماعی در کودکان مبتال به طی ف اتی سم شد]23[.
در تبیین نتایج حاضر باید اشاره کرد که مطالعات
متعددی نشان دادند که قشر پیشپیشانی چپ نقش
مهمی در پردازش شناختی مربوط به مهارت اجتماعی
دارد و تصویربرداری مغزی در اتیسم نشان میدهد که
اختالل در این منطقه موجب نقص در نگاه به چشم و
دریافت اطالعات از چهره و نقص در تعامالت اجتماعی در
اتیسم میگردد ]23[.تصویربرداری مغزی اشاره به کاهش
فعالیت در نیمكره چپ عمدتاً در قشر خلفی-جانبی پیش-
پیشانی ( )dlPFCدر اتیسم دارد که ناشی از بلوغ
سیناپسی متفاوت و ناهنجاریهای ریزساختاری می-
باشد ]24[.عدم ارتباط اجتماعی مناسب در اتیسم مربوط
به کاهش سیگنال دوپامینرژیک در قشر میانی پری
فرونتال و قشر میانی تمپورال است که ارتباط تنگاتنگی
با  dlPFCدارند ]25[.تحریک الكتریكی فراجمجمه موجب
افزایش ارتباطات مغزی میگردد و نیز موجب افزایش
رهاسازی دوپامین میشود که به نوبه خود موجب بهبود
عملكردهای شناختی از جمله نگاه به چهره میگردد[]26؛
بنابراین تحریک الكتریكی مستقیم باعث بهبود عملكرد
در این ناحیه و بهبود فعالیتهای شناختی مثل افزایش
ارتباط اجتماعی و نیز بهبود رفتار و تعامالت اجتماعی در
کودکان مبتال به طیف اتیسم میگردد.

اگرچه مكانیسم عمل  tDCSکامال مشخص نیست ،به
نظر میرسد که تحریک آند منجر به تغییر در فعالیت نرون-
های عصبی میشود که تغییرات بالینی موثر به همراه دارد.
یكی از نظریههای اتیسم بیان میکند که انعطافپذیری
نابجای سلول عصبی میتواند از طریق مكانیسم تحریک
الكتریكی مغز تغییر کند ]27[.مكانیسم اثر الكترود آند،
تحریک قشر مغز در ناحیه  dlPFCمیباشد که عملكرد قشر
مغز را تغییر میدهد و باعث دپالریزاسیون پتانسیل استراحت
شده و تحریکپذیری نرون افزایش مییابد که این تغییر
باعث بهبود تعداد نگاه به چشم در اتیسم میگردد.
با توجه به نتایج این مطالعه به نظر میرسد میتوان از
مدالیته  tDCSجهت بهبود ارتباط اجتماعی در اتیسم به
مدت پنج جلسه با شدت دو میلیآمپر استفاده نمود.
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