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Abstract
Previous research have shown that repetitive
transcranial magnetic stimulation (rTMS)
enhances individuals’ cognitive performance.
Executive function, particularly selective
attention, is one of the fundamental parts of
cognitive performances. Neuro-imaging studies
indicated the role of dorsolateral prefrontal
cortex (DLPFC) in selective attention. The aim
of this study was to evaluate the effect of rTMS
on healthy individuals’ performance executing
stroop task. Thirty healthy subjects received one
session of high-frequency rTMS on their left
DLPFC. They were instructed to perform stroop
task before and after stimulation. The results
showed that response time to congruent stimuli
decreased significantly in active group. No
significant change was observed in incongruent
trials. The findings verified the role of left
DLPFC on top-down attentional control. It
could be concluded that administering rTMS on
individuals’ left DLPFC can result in positive
effect on selective attention.
Keywords: Repetitive Transcranial Magnetic
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مقدمه
است که با اعمال میدان مغناطیسی موجب
یک روش
تحریک مغناطیسی فراجمجمهای
ایجاد جریان الکتریکی خفیف در ناحیه موردتحریک شده و فعالیت نورونهای آن ناحیه را تسهیل 0یا مهار5
میکند و بدینترتیب ،کارکردهای شناختی 2افراد را تحتتأثیر قرار میدهد (گوس ،فاکی و وابراک.)5313 ،
پژوهشهای متعددی اثرات مثبت احتمالی تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر با فرکانس باال را بر
کارکردهای شناختی بیماریهای عصبروانپزشکی مانند افسردگی( 0تورتال ،سلینگاردی ،مورنو ،ورونزی و
بروننی ،5315 ،ایموری و همکاران ،)5319 ،پارکینسون (رکتوروا و اندرکوا5319 ،؛ دینکلبچ ،برامبیال ،ماننتی و
بریم ،)5319 ،آلزایمر 9و زوالشناختی ناشی از سن( 9چنگ و همکاران5319 ،؛ بوگیو و همکاران )5311 ،و
صرع مقاوم به درمان( 7چان ،رولستون ،رائو و چانگ )5319 ،نشان داده است .گرچه مطالعات کمی اثرات تسهیلگر
این نوع تحریک را در تکالیفی که اختصاصاً نیاز به کنترل توجه 13داشتند نشان دادهاند؛ اما در خصوص ارتقای
کنترل توجه بهوسیله تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر در نمونه سالم 11شواهد ناکافی است (واندرهازلت،
 5330aو 5339؛ هوانگ ،کیم ،پارک ،بنگ و کیم5313 ،؛ کیم ،هان ،آن ،کیم و کیم.)5315 ،
کارکردهای اجرایی ،15بهعنوان یک فرایند پیچیده شناختی در انسان نیاز به هماهنگی همزمان چند
زیرفرایند برای رسیدن به یک هدف مشخص دارد (لزاک .)5335 ،توجه انتخابی ،10یکی از بخشهای مهم
کارکردهای اجرایی بهشمار میرود که در توانایی پردازش محرک مرتبط با تکلیف و نادیدهگرفتن محرک
غیرمرتبط با آن بهمنظور هدایت پاسخهای مربوط به اجرای تکلیف نقش اساسی ایفا میکند (کوهن ،دانبار و
مککلهلند1773 ،؛ لزاک .)5335 ،در همین راستا ،اثر استروپ 15در مطالعات مربوط بهتوجه انتخابی و بازداری
پاسخ مفهوم مهمی بهشمار میرود (بانیش و همکاران5331 ،؛ حسنزاده و احمدی .)1075 ،بنابراین ،میتواند
برای ارزیابی وجود نقص در یکی از این دو عملکرد موردتوجه قرار گیرد (کاپوال و همکاران .)5313 ،اصل مهم
در اثر استروپ این است که خواندن واژه ،بهعنوان یک توانایی آموختهشده نیرومند ،با نامگذاری رنگ واژه
تداخل میکند .این تداخل وقتی بهحداکثر خود میرسد که رنگ واژه نوشتهشده بامعنای واژه یکسان نباشد
مکرر،1

غیرتهاجمی5

)1. repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS
2. non-invasive
3.facilitate
4. inhibit
5. cognitive performances
6. depression
7. alzheimer
8. aging dementia
9. refractory epilepsy
10. attentional control
11. healthy
12. executive functions
13. selective attention
14. stroop
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(موارد ناهمخوان1؛ 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 5شناخته میشود
(استروپ.)1702 ،
نقص در توجه انتخابی ،بهلحاظ نظری ناشی از ضعف برانگیختگی یا ناشی از نقص در نگهداری تکلیف
است که خود بهعنوان شاخصی از نتایج لوب پیشانی 0است (ویتکوویچ ،بیشاپ ،دانسی و ریچاردز.)5335 ،
مطالعات تصویربرداری عملکردی ،ارتباط میان توجه انتخابی و فعالیت ناحیه خلفیجانبی پیشپیشانی 5را نشان
داده است (هاداند و همکاران .)5331 ،گرچه هنوز در خصوص دخالت نواحی خلفیجانبی پیشپیشانی و قشر
سینگوالی قدامی( 2هاوارد ،گودوین و هارمر5335 ،؛ هاوارد و همکاران5339 ،؛ نی ،واگنر و جانیدز )5339 ،در
اجرای تکلیف استروپ بحثهایی وجود دارد؛ اما پژوهشها نقش ناحیه خلفیجانبی پیشپیشانی چپ را در توجه
انتخابی تأیید کردهاند (راشورث ،هاداند ،پاز و سیپیال .)5335 ،در همین راستا ،اُلک ،پِشکی و هیلگهتاگ
( )5312مطالعه مروریای را ترتیب دادند تا در آن پژوهشهایی که با استفاده از رویکرد تحریک مغناطیسی
فراجمجمهای به ارزیابی فرایند کنترل توجه و انتخاب پاسخ در موقعیتهای تعارض شناختی 0پرداخته بودند را
موردبررسی قرار دهند .آنها در مطالعه خود ،دخالت نواحی مختلف قشر پیشانی و آهیانهای 9را در کنترل توجه
و انتخاب پاسخ ارزیابی را بررسی کردهاند .نتایج آنها نشان داد که نواحی مختلف قشری جنبههای مختلفی از
این کارکردهایشناختی را تحتتأثیر قرار میدهد .برای مثال ،قشر آهیانهای نحوه تخصیص توجه دیداری و
جهتیابی را تنظیم میکند و قشر پیشپیشانی بیشتر در جنبههای مرتبط با انتخاب پاسخ در موقعیت تعارض
نقش دارد .در همین راستا ،پژوهشها نشان داده است که فعالیت خلفیجانبی پیشپیشانی در طول تکالیفی که
نیاز به نگهداری توجه روی یک محرک ،همزمان با سرکوبکردن محرک منحرفکننده دارد ،افزایش مییابد
(اِگنر و هیرش5332 ،؛ هیر ،کامِرر و رانجل5337 ،؛ مکدونالد ،کوهن ،استنگر و کارتر5333 ،؛ بوگیو و همکاران،
 )5332و میزان فعالیت این ناحیه با عملکرد افراد در تکلیف استروپ ،همبستگی دارد (فلودن ،والِسی و استاس،
.)5311
از طرفی ،مطالعات نشان دادهاند که گرچه تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر در ناحیه خلفیجانبی
پیشپیشانی در بهبود خلق 9بیماریهایی مانند افسردگی و یا افسردگی همایندشده با اختالالت دیگر مانند
پارکینسون 7نتایج ناهمگنی را بههمراه داشته است؛ اما در خصوص تغییرات خلق گروه افراد سالم بهبود معناداری
1. incongruent
2. congruent
3. frontal lobe
4. dorsolateral prefrontal cortex
5. anterior cingulate cortex
6. cognitive conflict
7. parietal
8. mood
9. parkinson
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یافت نشده است (دینکلبچ و همکاران5319 ،؛ موندینو ،تیفالت و فکتیا .)5312 ،بنابراین ،مطالعات بر روی
افراد سالم از این جهت که خلق افراد در طول مداخله کنترلشده و کارکردهای اجرایی آنان را تحتتأثیر قرار
نخواهد داد ،حائز اهمیت هستند.
1
از طرف دیگر ،در پژوهشهای مختلف ،گروه افراد سالم همواره بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته
میشوند تا بتوان اثربخشی احتمالی تکنیکهای مختلف تحریک مغزی را بهدرستی نتیجه گرفت .اما در
سالهای اخیر ،یافتن تکنیکهای بهبود عصبشناختی افراد سالم ،مانند تقویت یادگیری و کسب مهارت در
تکالیف پیچیده که در حالت عادی نیاز به زمان و تمرین زیادی دارد ،در حال گسترش است (کالرک و همکاران،
 .)5315گرچه روشهای ایجاد بهبود عصبشناختی از تنوع زیادی برخوردار میباشد؛ اما روش تحریک
مغناطیسی فراجمجمهای مکرر از جمله روشهای ایمن ،در دسترس و با هزینه مناسب است که برای هر دوی
جمعیت بالینی و سالم قابلیت کاربرد دارد (کافمن ،کالرک و پاراسورامان .)5315 ،بهعالوه ،آنچه که از مرور
مطالعات مربوط به بررسی اثربخشی روشهای تحریک مغزی برروی کنترل توجه بهدست میآید این است که
پژوهشهای عمده در این حوزه با استفاده از روش تحریک الکتریکی فراجمجمهای مغز 5انجام شده است
(سانچز-لوپز و همکاران5319 ،؛ عابدانزاده و آلبوغبیش1070 ،؛ رستمی ،بشارت ،کریمی و فراهانی1072 ،؛
پکینندا ،فرالزو و الویدور )5312 ،و مطالعات کمی از روش تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر بهره
جستهاند .باتوجه به کاستیهای پژوهشهای قبلی که عمده آنها از نمونه بالینی و یا تحریک الکتریکی
فراجمجمهای استفاده کرده بودند ،مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر
قشر خلفیجانبی پیشپیشانی چپ بر عملکرد افراد در اجرای تکلیف رنگ-واژه استروپ انجام میگردد .فرضیه
پژوهش این است که تحریک اعمال شده ،موجب بهبود عملکرد افراد در اجرای تکلیف استروپ در گروه فعال
نسبت به گروه خاموش گردد.
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با استفاده از طرح آزمایشی پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بهصورت
دوسر کور و تصادفی انجام شد .به این منظور  03نفر داوطلب سالم واجد معیارهای ورود از طریق فراخوان
عمومی شرکت در پژوهش به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و بهطور تصادفی به دو گروه 12
نفره (فعال 0و خاموش )5اختصاص یافتند .بهطوری که گروه فعال تحت تحریک مغناطیسی مکرر و گروه
خاموش تحت تحریک خاموش قرار گرفتند .معیارهای ورود عبارت بودند از ،سن  53تا  53سال،
1. control
)2. transcranial Direct Current Stimulation (tDCS
3. active
4. sham
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راستدستبودن (با استفاده از پرسشنامه دستبرتری ادینبورگ( 1اولفیلد ،))EHI ،1791 ،تأیید سالمت
روانپزشکی (با استفاده از پرسشنامه سالمت عمومی 15-سؤالی)GHQ( 5؛ مکمیکان و لیشمن )1792 ،و
عدمسابقه دریافت تحریک مغناطیسی فراجمجمهای .معیارهای خروج عبارت بودند از ،عدمتوانایی انجام تکلیف
و عدمتمایل به ادامه شرکت در مطالعه .با استفاده از آزمون تی 0و کای اسکوئر 5ویژگیهای دو گروه مقایسه
شده و با استفاده از تحلیل کوواریانس ،2اثر تحریک بر متغیر پاسخ با کنترل اثر پیشآزمون ،آزمون گردید.
رضایت آگاهانه کتبی از کلیه آزمودنیها اخذ شد .الزم به ذکر است ،پژوهش حاضر توسط کمیته اخالق دانشگاه
تهران تأیید شده است (کد اخالق.)ir.ut.rec.1395010 :
ابزار سنجش
استروپ0

( :)SCWTآزمودنیها (چه در گروه فعال و چه در گروه خاموش) قبل و بعد از
آزمون رنگ-واژه
دریافت تحریک مغناطیسی فراجمجمهای ،به انجام آزمون رنگ-واژه استروپ پرداختند .این آزمون ،اولینبار
در سال  1702توسط رایدلی استروپ و به منظور اندازهگیری توجه انتخابی و انعطافپذیریشناختی معرفی شد.
در واقع ،آزمون استروپ شکل واحدی ندارد و شکلهای مختلف آن براساس اهداف پژوهشی متفاوت تهیه
شده است .آزمون مورداستفاده در پژوهش حاضر ،بهصورت رایانهای و شامل رنگهای زرد ،قرمز ،سبز و آبی
میباشد .محرکها عبارتند از  59محرک همخوان (رنگ واژه بامعنای آن یکسان است و بهعنوان مثال ،واژه
"قرمز" با رنگ قرمز نشان داده میشود) و  59محرک ناهمخوان (رنگ واژه بامعنای آن یکسان نیست .برای
مثال ،واژه "قرمز" با رنگ آبی نشان داده میشود) .جهت کنترل اثر پیشآزمون ،آزمودنیها قبل از اجرای
اصلی به اجرای تمرین پرداختند .زمان پاسخ آزمودنیها قبل از تحریک و زمان پاسخ آزمودنیها بعد از تحریک
ثبت شده و اندازه اثر تداخل ،محاسبه گردید .آلبوغبیش ،شتاب بوشهری ،دانشفر و عابدان زاده ( ،)1072روایی
 3/9و پایایی  3/9را برای آن گزارش کردند.
تحریک مغناطیسی فراجمجهای مکرر :)rTMS( 9این ابزار در سال  1792توسط بارکر ،جالینوس و فریستون،
به عنوان یک ابزار غیرتهاجمی برای تحقیقات روی قشر حرکتی مغز معرفی 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 براساس راهنمای ایمنی ،مالحظات
اخالقی و نحوه استفاده تحریک مغناطیسی فراجمجمهای در حوزه درمان و پژوهش (روسی ،هالت ،روسینی،
)1. Edinburgh Handedness Inventory (EHI
)2. General Health Questionnaire (GHQ-12
3. t-test
4. chi-square test
5. covariance analysis
)6. Stroop Color and Word Test (SCWT
)7. repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS
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پاسکال-لئون و گروه توافق ایمنی تحریک مغناطیسی فراجمجمهای )5337 ،تعیین گردیده است ،عبارتند از:
فرکانس  13هرتز 133 ،درصد آستانه استراحت حرکتی 55 ،قطار  2ثانیهای ،با فواصل  52ثانیهای؛ بنابراین در
مجموع  1533پالس در  15دقیقه .الزم به ذکر است ،تحریک خاموش به واسطه مماسکردن لبه یکی از
بالهای کویل پروانهای-شکل با زاویهای  52درجه برروی جمجمه فرد ،اعمال میگردد (جورج و بلمارکر،
 ،)1072بهطوری که بدون اینکه تحریک مغناطیسی در ناحیه قشری دریافت شود ،احساس تحریک در فرد
ایجاد گردید.
یافتهها
 03آزمودنی ،مرحله مداخله تحریک مغناطیسی فراجمجهای مکرر را بدون هیچ شکایتی انجام دادند .میانگین
سنی (انحراف استاندارد) آزمودنیهای موردمطالعه  )2/35( 59/5سال بود و  52نفر ( 90درصد) زن بودند .جدول
 1نشان میدهد ،دو گروه فعال و خاموش از نظر سن ،جنسیت و نیز تحصیالت همگن هستند (.)P>3/32
جدول  -0اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها
گروه فعال

ویژگی

مقدار P

گروه خاموش

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

سن (سال)

50/1

2/35

59/0

2/79

تحصیالت (سال)

19/93

0/37

19/20

5/95

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زن

10

99

15

93

مرد

5

10

0

53

جنسیت

3/59
3/57

3/05

میانگین و انحراف استاندارد زمان پاسخ به محرکهای همخوان و زمان پاسخ بهمحرکهای ناهمخوان در
جدول  ،5نشان داده شده است.
جدول  -2میانگین (انحراف استاندارد) زمان پاسخ بهمحرک همخوان و محرک
ناهمخوان (میلیثانیه)
گروه خاموش

گروه فعال
متغیر

قبل

بعد

قبل

بعد

زمان پاسخ به محرک همخوان

)101/09( 979/97

)155/01( 957/53

)507/72( 905/09

)110/57( 913/09

زمان پاسخ به محرک ناهمخوان

)155/55( 715/93

)120/19( 925/91

)197/25( 1355/37

)195/05( 755/72

در جدول  ،0نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس پاسخهای همخوان و ناهمخوان آمده است .نتایج نشان داد که
تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر با کنترل اثر پیشآزمون بهطور معناداری ،زمان پاسخ به محرک
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همخوان را کاهش داده است ( .)P>3/331همچنین زمان پاسخ به محرک ناهمخوان به وسیله تحریک
مغناطیسی فراجمجمهای با کنترل اثر پیشآزمون از نظر آماری تفاوت معناداری نسبت به گروه خاموش نداشته
است (.)P=3/2
جدول  -5نتایج تحلیل کوواریانس زمان پاسخ همخوان و پاسخ ناهمخوان
مجموع

درجه

زمان پاسخ به موارد همخوان

گروه
پیشآزمون
گروه*پیشآزمون
خطا
کل

مجذورات
09525/79
531355/10
25520/75
175320/50
19559059/77

آزادی
1
1
1
50
03

زمان پاسخ بهموارد ناهمخوان

گروه
پیشآزمون
گروه*پیشآزمون
خطا
کل

2525/29
557052/70
0019/09
031355/99
55299072/05

1
1
1
50
03

متغیر

منبع تغییرات

مقدار F

مقدار P

7/132
59/51
3/05

>3/3331
>3/3331
3/322

3/52
09/39
3/01

3/23
>3/3331
3/29

کلیه برآوردها و معناداریها ،براساس گروه خاموش گزارش شده و گروه فعال بهعنوان گروه مرجع در نظر
گرفته شده است.
توجه شود که عرض از مبدأ مدل آنالیز کووریانس در جدول ارائه نشده است.
بحث و نتیجهگیری
تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر ،یک روش غیرتهاجمی است که با استفاده از ایجاد میدان مغناطیسی
در ناحیه مورد تحریک موجب بازداری یا تحریک فعالیت نورونها شده و عملکرد شبکههای عصبی آن ناحیه
و نواحی مرتبط با آن را تحتتأثیر قرار میدهد .مطالعه حاضر ،اثر یک جلسه تحریک مغناطیسی فراجمجمهای
مکرر ناحیه خلفیجانبی پیشپیشانی چپ را بر توجه انتخابی افراد سالم موردبررسی قرار داد .نتایج نشان داد
که زمان پاسخ مربوط به موارد همخوان بعد از اعمال تحریک در گروه فعال ،نسبت به گروه خاموش به طور
معناداری ارتقاء یافته است و زمان پاسخ به موارد ناهمخوان ،تغییر معناداری نداشته است .بنابراین ،نتایج نشان
میدهد ،تحریک اعمالشده باعث تسهیل و کاهش زمان پردازش اطالعات در موارد همخوان شده است.
نتایج مشاهدهشده ،همراستای پژوهشهای قبلی است که تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر در قشر
خلفیجانبی پیشپیشانی منجر به ارتقای عملکرد افراد سالم در فرایند کنترل توجه شده است (کیم و همکاران،
5315؛ هوانگ و همکاران5313 ،؛ واندرهازلت ،دی-ریت ،بیکن ،لیمن و دینن 5330a ،و 5330b؛ واندرهازلت
و همکاران  ،5339واندرهازلت ،دی-ریت ،لیمن و بیکن )5313 ،که سه مورد از آنها در پارادایم استروپ انجام
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گردیده است (کیم و همکاران5315 ،؛ واندرهازلت و همکاران 5330a ،و  .)5339بهبود مشاهدهشده ،مؤید این
فرضیه است که ناحیه خلفیجانبی پیشپیشانی چپ در کنترل توجه بهوسیله اعمال و نگهداری فعال توجه فرد
بهمحرکهای مرتبط با تکلیف و نادیدهگرفتن محرکهای غیرمرتبط با تکلیف نقش مهمی ایفاء میکند
(واندرهازلت و همکاران5330a ،؛ هریسون و همکاران5332 ،؛ مکدونالد و همکاران .)5333 ،در خصوص
همبستههای عصبی عملکرد افراد در تکلیف استروپ ،مطالعات اخیر نشان داده است که هرکدام از نواحی راست
و چپ خلفیجانبی پیشپیشانی در جنبههای مختلفی از عملکرد کنترل شناختی نقش دارند (واندرهازلت ،دی-
ریت ،بیکن .)5337 ،گرچه نحوه اثرگذاری تحریک مغناطیسی فراجمجمهای بر عملکردهای عصبزیستشناختی
که منجر به تغییرات عملکردشناختی افراد میشود ،پیچیده و تا حدزیادی ناشناخته است (گوس ،فاکی و واب-
راک ،)5313 ،اما در تبیین یافتههای پژوهش میتوان گفت ،این تغییرات ناشی از تسهیل فعالیت شبکههای
عصبی که عملکرد مورد هدف را پشتیبانی میکنند و یا ناشی از سرکوب فعالیت شبکههای عصبی که به طور
همزمان عملکرد مورد هدف را بازداری میکنند ،میباشد .براساس پژوهش کالرک ،کافمن ،ترامبو و
گاسپاروویک ( ،)5311مطالعات طیفنمایی رزونانس مغناطیسی 1نشان داده است که روشهای تحریک
فراجمجمهای مغز ،فعالیت گلوتاماترژیک نواحی مورد تحریک را تغییر میدهد؛ بنابراین اثرات مشاهده شده را
میتوان ناشی از تغییرات فعالیت گلوتاماترژیک و در نتیجه ،تغییرات تحریکپذیری نواحیای از پیشانی دانست
که در کنترل توجه ،نقش دارد.
در همین راستا ،عابدانزاده و آلبوغبیش ( ،)1072در مطالعه خود مشاهده کردند که بین کوششهای
همخوان و ناهمخوان تکلیف استروپ در افراد سالم سالمند ،اختالف معناداری وجود دارد؛ به طوری که
محرکهای ناهمخوان ،زمان پاسخ طوالنیتری نسبت به محرکهای همخوان داشتهاند .میتوان گفت ،افراد
در موقعیت محرک ناهمخوان برای اطمینان از صحت پاسخ ،زمان بیشتری را صرف تجریهوتحلیل محرک و
یا چککردن مجدد پاسخ خود میکنند .در پژوهش مشابهی وست و بایلیس ( )1779گزارش کردند که سالمندان
سالم ،برای پاسخ بهمحرکهای ناهمخوان بیشتر از جوانان دچار تداخل میشوند؛ بنابراین میتوان گفت ،با
کاهش توانایی توجه در افراد آنچه که ابتدا دستخوش افول میشود ،پاسخ به محرک ناهمخوان است که
موجب میشود فرایند انتخاب پاسخ پیچیدهتر و طوالنیتر گردد .باتوجه به نتایج مطالعه حاضر و مطالعات مشابه
میتوان نتیجه گرفت که از آنجایی که پاسخ به محرکهای همخوان نسبت به محرکهای ناهمخوان به کنترل
توجه کمتری نیاز دارد ،بهنظر میرسد که میزان تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر در پژوهش حاضر
توانسته است ،کنترل توجه افراد را در پاسخ به محرکهای همخوان بهبود بخشد .برای مشاهده بهبود در پاسخ
به محرکهای ناهمخوان که پیچیدگی بیشتر و در نتیجه ،نیاز به کنترل توجه بیشتری دارد ،تحریک قشری
بزرگتر میتواند احتمال مشاهده بهبود را افزایش دهد.

)1. Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS
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بنابراین ،این فرضیه که تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر میتواند برای اصالح و تنظیم شبکههای
عصبی قشری بیماران با الگوهای غیرنرمال مفید واقع شود ،به قوت خود باقی است .باتوجه به این که مطالعه
حاضر ،بر روی نمونه سالم انجام گردید؛ اما برخی مطالعات مروری گزارش کردهاند که اثر تحریک فراجمجمهای
مغزی بر عملکردشناختی نمونه بیمار بیشتر بوده است و بهعبارتی ،اثر تحریک وابسته به وضعیت عصبی اولیه
میباشد (سیلوانتو ،ماگلتون و والش .)5339 ،بنابراین میتوان گفت ،از آنجایی که فعالیت قشری افراد سالم
نسبت به بیماران عصب روانپزشکی از جنبههای مختلفی متفاوت است .در نتیجه ،پاسخ آنها به تحریک
اعمالشده نیز متفاوت از نمونه بیمار خواهد بود (استال.)5310 ،
از اینرو ،گرچه مطالعات حوزه تحریک مغناطیسی فراجمجمهای تاکنون مزایای زیادی از جمله
غیرتهاجمیبودن ،امنبودن و سهولت کار با این روش را نشان داده است؛ اما نتایج پژوهشها در بررسی
اثربخشی این روش تحریک مغزی بر تغییرات حوزه شناختی ناهمگن است؛ بهطوری که مطالعات بیشتر و با
نمونههای بزرگتری الزم است تا بتوان تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر را بهعنوان روشی مطمئن و
اثربخش برای ارتقای عملکردهای عصبی و در نتیجه ،کارکردهایشناختی جمعیت سالم موردتأیید قرار داد.
از جمله محدودیتهای پژوهش ،عدمامکان مقایسه پروتکلهای مختلف تحریک بود .بنابراین ،انجام
مطالعاتی که به مقایسه شرایط مختلف تحریک مانند مقایسه پالسهای متفاوت ،مقایسه نواحی مختلف مغزی
مانند ناحیه خلفی جانبی پیشپیشانی چپ و راست و سایر پارامترهای تحریک میپردازد ،پیشنهاد میگردد .از
دیگر محدودیتها ،عدمامکان استفاده از روشهای تصویربرداری مغزی بود .پیشنهاد میشود ،در پژوهشهای
آتی برای درک بهتر مکانیزمهای عصبی زیربنای کارکردهای شناختی ،از تکنیکهای تصویربرداری مغزی
همزمان مانند تصویربرداری عملکردی رزونانس مغناطیسی ،1الکتروانسفالوگرافی کمّی 5و مانند آنها استفاده
گردد .در نهایت الزم بهذکر است ،از آنجایی که در مطالعه حاضر حدود  93درصد نمونهها زن بودند ،امکان
بررسی اثربخشی تحریک اعمالشده با کنترل جنسیت وجود نداشت .برخی مطالعات نشان داده است که پاسخ
زنان به مداخله تحریکی نسبت به مردان متفاوت است (واندرهازلت و همکاران5313 ،؛ بوگیو ،روشا ،داسیلوا و
فرگنی5339 ،؛ هوبر ،اشنایدر و رولنیک .)5330 ،بنابراین ،واردکردن متغیر جنسیت به عنوان متغیر تعدیلکننده
میتواند درک بهتری از اثرات تحریک مغناطیسی فراجمجمهای مکرر در افراد فراهم کرده و در تعیین
پروتکلهای درمانی در جنسیتهای متفاوت یاریکننده باشد.

منابع
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