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Introduction: Working memory is one of the fundamental cognitive ability that
helps us perform complex mental processes but has limited capacity. Scientists
are looking for ways to increase working memory capacity. Numerous studies
have shown the effect of direct transcranial stimulation (tDCS) on various aspects of performance. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of
transcranial direct current stimulation on working memory function in healthy
individuals.
Methods: In this study, the effect of three-session of anodal tDCS stimulation period with an intensity of 2 mA in the lateral posterior anterior cortex on the working memory function of healthy individuals in two experimental and control
random groups was investigated using N-Beck test.
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Results: The results showed that the subjects in the experimental group after three
sessions of direct transcranial stimulation, presented a higher number of correct
answers (p= 0.00) in less response time (p=0.00) in n-back task compare to
their performance before the tDCS sessions. Subjects didn’t show significant
difference through the same analysis which was performed in the control group.
Conclusion: According to the n-back task results, before and after tDCS 3-session
intervention, anodal transcranial stimulation on dorsal-lateral prefrontal cortex
(DLPFC) improves the performance of healthy subjects in the experimental
group and tDCS neuromodulation could be an alternative way to improve cognition abilities like working memory among of healthy people.
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اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSبر عملکرد
حافظه کاری در افراد سالم
نیما گنجی ، 1رزا راشدی ،2نگار  کریمی ،* 3پروانه فرهادبیگی ،1،4علیاکبر سلیمانی ،5اعظم نوفرستی ،6محمدحسین عبدالهی ،7فاطمه معینالغربایی
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 1استادیار پژوهش،گروه سالمت روان ،جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3مربی پژوهش ،گروه پژوهشی علوم شناختی ،جهاد دانشگاهی واحد استان البرز ،البرز ،ایران
 4دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی ،موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران ،ایران
 5استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران
 6استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 7دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 8دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت ،گروه سالمت روان ،جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چكيده
دریافت ۲۵ :فروردین ۹۹
پذیرش ۳۱:تیر ۹۹

واژههاي كليدي:
حافظه کاری ،تحریک
الکتریکی مستقیم
فراجمجمه ای (،)tDCS
قشر پیشپیشانی
خلفیجانبی ()DLPFC

مقدمه :حافظه کاری یکی از توانمندیهای شناختی بنیادین است که ما را در انجام پردازشهای ذهنی
پیچیده یاری میکند اما دارای ظرفیت محدودی است .دانشمندان در پی راهکارهایی جهت باالبردن
ظرفیت حافظه کاری هستند .مطالعات فراوانی تأثیر تحریک مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSرا بر
جنبههای مختلف عملکرد نشان داده است .هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تحریک جریان
مستقیم فراجمجمهای بر عملکرد حافظه کاری در افراد سالم است.
روش :در این مطالعه بهطور مشخص تأثیر دوره تحریک  سه جلسهای  tDCSآندی با شدت 2
میلیآمپر در ناحیه قشر پیشپیشانی خلفی جانبی بر روی عملکرد حافظه کاری افراد سالم در دو
گروه تصادفی آزمایشی و گواه با استفاده از آزمون  n-backموردبررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاکی از آن بود که آزمودنیها پس از سه جلسه تحریک مستقیم فراجمجمهای ،نسبت
به قبل از مداخله تعداد پاسخهای درستتری ( )=00/0Pرا در زمان کمتر ( )=00/0Pدر آزمون
 n-backارائه دادند .آزمودنی ها در گروه گواه که تحریک شم را دریافتکردند ،تفاوت معناداری در
نتایج نشان ندادند.
نتیجهگیری :معناداری نتایج در آزمون  n-backقبل و بعد از مداخله  ،tDCSنشان میدهد تحریک
فراجمجمهای آندی بر روی قشر پیشپیشانی خلفیجانبی موجب بهبود عملکرد حافظه کاری در
آزمودنیهای سالم میگردد.

مقدمه
حافظه کاری یک سامانه شناختی است که نقش بسیار مهمی
در جنبههای گوناگون زندگی بازی میکند و این امکان را به فرد
میدهد که مجموعهای از بازنماییهای ذهنی را برای انجام محاسبات
پیچیده مانند حلمسائل تحلیلی و فراگیری زبان در لحظه بکار برد
( .)۱نظریه  Baddeleyبیان میدارد که حافظه کاری از یک مجری

اصلی و چند نظام جانبی تشکیلشده است که در ساختاردهی و
هماهنگسازی کارکردهای مختلف شناختی درگیر هستند ( .)2به
دنبال مفهومسازی شناختی از حافظه کاری که بیش از چهار دهه پیش
توسعهیافته است ،مطالعات بسیاری با استفاده از روشهای مختلف
تصویربرداری مغزی به دنبال یافتن همبستههای عصبی مرتبط با
حافظه است ( .)3بسیاری از مطالعات به نقش شبکه پیشانی-آهیانه
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1 fronto-parietal network
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که شامل قشر پیشپیشانی جانبی-خلفی ،)DLPFC(1قشرکمربندی
قدام ( 2)ACCو قشر آهیانه 3بهعنوان همبستههای عصبی مرتبط
با حافظه کاری اشارهکردهاند ( .)3،4،5،6بهصورت دقیقتر ،قشر
پیشپیشانی جانبی خلفی ( )DLPFCتا حد زیادی در کارهایی که
نیاز به کنترل اجرایی دارند مانند ادغام اطالعات برای تصمیمگیری
( ،)6،7نگهداری و دستکاری-بازیابی اطالعات ذخیرهشده (،9 ،10
 )3 ،8و بهروزرسانی اطالعات ( )11نقش دارد .ظرفیت حافظه کاری
محدود است ( )12،13به این معنا که در هر زمان معین ،میتواند
اطالعات مشخصی را پردازش کند .لذا منابع شناختی با یکدیگر در
رقابت هستند و به همین دلیل تعداد و نوع کارهایی که میتوانیم
بهصورت همزمان انجام دهیم محدود است ( .)14،15با توجه به
نقش و جایگاه حافظه کاری بهعنوان یکی از توانمندیهای اساسی
و ضروری برای تفکر پیچیده و با در نظر گرفتن ظرفیت محدود
آن ،روشهای مؤثر اعمال مداخله بهعنوان یکی از ابزار بالقوه جهت
بهبود تواناییهای شناختی حافظه کاری اهمیت بسزایی دارد .یکی از
روشهای مداخلهای جدید تحریک مستقیم جریان فراجمجمه است.
تحریک مستقیم جریان فراجمجمهای )tDCS( 4با انتقال جریان
الکتریکی ضعیف به مغز ،پتانسیل الزم برای تعدیل تحریکپذیری
و فعالیت قشر مغزی را ایجاد میکند ( )16،17،18و بهعنوان یک
روش احتمالی برای ارتقاء حافظه کاری ( ،)19،20،21،22توجه
پایدار ،)23( 5یادگیری حرکتی ( )24و انجام فعالیتهای چندگانه
( )25،26،23در نظر گرفته میشود .تعداد قابلتوجهی از مطالعات
تک جلسهای با استفاده از  ،tDCSمزایای بالقوه این روش در بهبود
عملکرد آزمودنیها در آزمونهای مرتبط با حافظه کاری را نشان داده
است .دریکی از مطالعات قابلتوجه که توسط  Fregniو همکاران
6
( )2005انجام گردید ( ،)27تحریک مستقیم فراجمجمهای آندی
بر قشر پیشپیشانی خلفی-جانبی نیمکره چپ ( ،)DLPFCافزایش
دقت پاسخگویی 7را در آزمونی که همزمان با تحریک مغزی انجام می
گرفت ،افزایش داد .با اینوجود ،هیچ تأثیری با تحریک آندی بر روی
موتور حرکتی اولیه و تحریک کاتدی بر قشر پیش پیشانی خلفی-
جانبی سمت چپ مشاهده نگردید .این یافتهها نشان میدهد که اثر
ارتقاء عملکرد حافظه کاری به قطبیت تحریک و محل دقیق تحریک
بستگی دارد ( .)27بسیاری از مطالعات بعدی ،عواملی مانند محل
قرارگیری الکترود ،شدتجریان و مدتزمان تحریک را که ممکن
dorsolateral prefrontal cortex
anterior cingulate cortex
parietal cortex
Transcranial Direct Current Stimulation
Sustained attention
anodal tDCS
response accuracy

1
2
3
4
5
6
7

است بر اثربخشی  tDCSتأثیر بگذارد ،مقایسه کرد ه و دریافتند که
تحریک آندال قشر پیشپیشانی چپ ،عملکرد حافظه کاری را افزایش
میدهد ( .)32،30 ،31 ،29 ،1 ،18 ،17،22 ،28همچنین مطالعات
با استفاده از نوار مغز )EEG( 8و طیفسنجی مادونقرمز)fNIRS(9
نیز نشان میدهند که  tDCSمیتواند فعالیت مغز را تغییر دهد
( .)33،34،35،36،37باوجود تمامی این شواهد مثبت ،امروزه در
زمینه تأثیر  tDCSبر روی کارکردهای شناختی انسان در گروه سالم
و با اختالالت روانپزشکی بحث و اختالفنظر وجود دارد Hill .و
همکاران ( )2016مطالعات ساختاریافتهای را بر روی پژوهشهای
تک جلسهای و چند جلسهای در زمینه تأثیر تحریک آندی  tDCSبر
روی حافظه کاری انجام دادند ( .)30نتایج پژوهش حاکی از آن بود که
تحریک آندی tDCSمیتواند عملکرد حافظه کاری را مدت کوتاهی
پس از پایان یافتن تحریک در گروه افراد سالم و بهصورت آنالین در
افراد دچار اختالالت روانپزشکی ارتقاء دهد .با اینوجود مطالعهای
دیگر هیچگونه مدرکی را مبنی بر تأثیر تحریک مغزی تک جلسهای
بر روی افراد سالم در زمینه کارکردهای اجرایی ،10زبان و حافظه ارائه
نداد ( .)38یکی دیگر از پژوهشهای فراتحلیلی در زمینه اثر tDCS
بر روی حافظه کاری جمعیت سالم حاکی از آن بود که در صورت
اصالح سوگیریهای نتایج ،تحریک قشر خلفی جانبی سمت چپ
بهتنهایی تأثیری بر حافظه کاری ندارد مگر اینکه با تمرینات حافظه
کاری همراه باشد ( .)39جمعبندی این پژوهشها نشان میدهد
که اثر  tDCSبر روی حافظه کاری افراد سالم تا حدودی نامشخص
است .همانگونه که  Medinaو  Casonاشاره کردند ،پارامترهای
تحریک (مانند مکان تحریک ،مدتزمان ،قطبیت ،میزان جریان و
سایر عوامل) در مطالعات مختلف متفاوت است که میتواند بر روی
نتایج تأثیرگذار باشد .تفاوتهای فردی قابلمالحظه همچون سطح
تحصیالت و عوامل ژنتیکی و محیطی نیز در این زمینه تأثیرگذار
است که به آنها توجه کافی نشده است (،41 ،40 ،30 ،29 ،38
 .)42یکی دیگر از موضوعاتی که باید بدان توجه شود این است
که بررسیهای انجامگرفته اغلب بر روی مطالعاتی متمرکزشده است
که نقش tDCSرا در پروتکلهای تک جلسهای در نظر گرفتهاند و
تحقیقات بر روی تحریک مغزی چند جلسهای کمتر بوده است (.)43
با توجه به اینکه نتایج تحقیقات در زمینه تأثیر تحریک مستقیم
جریان فراجمجمهای چند جلسهای بر روی حافظه کاری متناقض
بوده و تاکنون پژوهشهای کمی بر روی افراد غیر بیمار انجامگرفته
است ،در این زمینه خأل پژوهشی به چشم میخورد که پاسخ به آن
8 Electroencephalography
9 near-infrared spectroscopy
10 executive function
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امکان دستیابی به پروتکلهای جدید در حیطه توانبخشی شناختی
را فراهم آورده و زمینهساز تحقیقات آتی در جهت ارتقا عملکرد
حافظه کاری میگردد .لذا هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال
است که آیا تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای تأثیری بر حافظه
کاری افراد سالم دارد؟
روش کار
مطالعه حاضر از نوع طرح های آزمایشی بود که پژوهشگر
میتوانست آزمودنیها را بهطور تصادفی به گروههای آزمایشی
و گواه منتسب کرده و تأثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته
بررسی کند .الزم به ذکر است طرح پژوهشی حاضر در کمیته
اخالق پژوهشهای زیست پزشکی ابنسینا مورد تائید قرارگرفته
است .جامعه موردمطالعه شامل تمامی دانشجویان زن و مرد شهر
تهران و روش نمونه گیری در دسترس بود .بدین صورت که افراد
از طریق فراخوان داوطلب شده و سپس جهت بررسی معیارهای
ورود داوطلبان ،مورد ارزیابی قرار می گرفتند .مالک های ورود
شامل موارد زیر است :راست دست و بهنجار باشند ،سابقه اختالالت
روانی ،صرع ،یا دیگر اختالالت عصب شناختی را نداشته باشند و
قطعات پیوندی فلزی در بدن وجود نداشته باشد .از مجموع افراد
داوطلب ،حجم نمونه ای با تعداد  40نفر انتخاب گردید .بهتمامی
افراد کارتی با شماره ای یکتا جهت شرکت در قرعهکشی و گمارش
تصادفی در یکی از گروههای آزمایش یا کنترل داده شد .هریک از
گروههای آزمودنی و گواه شامل  20آزمودنی بود که میانگین سنی
گروه آزمایش (با فراوانی  13مرد و  7زن) برابر با  24/7سال و
میانگین سنی گروه گواه (با فراوانی  12مرد و  8زن) برابر با 25/2
سال بود .در هر دو گروه آزمودنیها یکبار قبل از شروع مداخله و
یکبار نیز در پایان مداخله توسط آزمونگری که نسبت به گمارش
آزمودنیها کام ً
ال بیاطالع بود موردسنجش قرار گرفتند .به عبارتی
طرح آزمایشی بهصورت دوسرکور 1انجام گرفت .آزمون در محیط
آزمایشگاهی با کنترل متغیرهایی مانند دما ،نور و صدا در تمام
جلسات اجرا گردید .در طی آزمون ،ابتدا عملکرد دستگاه  tDCSو
روند آزمایش به آزمودنیها توضیح داده شد و برگه رضایتنامهای
با ذکر تأثیرات جانبی احتمالی آزمون به امضاء آزمودنیها رسید.
سپس تمامی آزمودنی ها پیش از شروع مداخله تحریک مغزی
و پس از سه جلسه مداخله تحریک مغزی با آزمون n-back
موردسنجش قرار گرفتند.
تکلیف حافظه کاری ان بک ( ،)n-backیک تکلیف سنجش
1 double blinded

4

عملکرد شناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی است و نخستین بار
در سال  1958معرفی شد .ازآنجاکه این تکلیف هم شامل نگهداری
اطالعات شناختی و هم دستکاری آنها می گردد ،برای سنجش
عملکرد حافظه کاری بسیار مناسب است .در این برنامه کامپیوتری
بهطورمعمول مربعی آبی در یک جدول  8خانه بهصورت تصادفی
چند ثانیه روشن میماند و همزمان با آنیک حرف از حروف الفبای
صوتی پخش میشود .تکلیف آزمودنی این است که هر زمان هدف
تصویری قبلی را مشاهده کرده کلید « »Aو در صورت شنیدن
هدف شنیداری قبلی کلید « »Lو در صورت دیدن و شنیدن
هدفهای قبلی بهطور همزمان هر دو کلید مذکور را فشار دهد.
درصورتیکه آزمودنی  90درصد اهداف را بهدرستی به یاد آورد،
نرمافزار بهصورت خودکار سطح دشواری تکالیف را باال میبرد.
به این صورت که آزمودنی موظف است  3 ،2 ،1الی  12محرک
شنیداری و دیداری را به خاطر بسپارد .درصورتیکه آزمودنی به
کمتر از  50درصد اهداف پاسخ درست دهد ،این بار بهصورت
خودکار به مرحله قبل بازگردانده میشود .حرف  nدر n-back
نشاندهنده این است که آزمودنی چند مرحله قبل را باید به یاد
داشته باشد تا درباره یکی بودن مکان یا صدا تصمیمگیری کند و
پاسخ دهد .در حال حاضر ،این آزمون در مطالعات بالینی و تجربی
استفاده گستردهای دارد و ضرایب اعتبار آن در دامنهای بین 0/54
تا  0/84قرار میگیرد ( .)44این آزمون در ایران نیز اعتباریابی شده
است ( .)45دو متغیر وابسته به این آزمون شامل میزان پاسخهای
صحیح 2و مدتزمان واکنش 3پاسخ صحیح ثبت میگردد.
در این پژوهش مداخله شامل تحریک مغزی فراجمجمه ای
( ،)tDCSروشی است که اخیرا ً برای تحریک نواحی مختلف مغز ،از
طریق ایجاد جریانات مستقیم خفیف در سرتاسر جمجمه بهکاربرده
میشود و بسته به قطبیت تحریک ،میتواند موجب افزایش یا
کاهش تحریکپذیری آن نواحی در مغز شود tDCS .به محققان
اجازه میدهد تا بهطور هدفمند تحریکپذیری را در نواحی کانونی
از مغز افزایش یا کاهش دهند ( .)46دستگاه  tDCSمورداستفاده
در این پژوهش  ActiveDoseساخت شرکت  AciveTekآمریکا
بود که از باتری  9ولتی منبع جریان استفاده میکند و قادر است
حداکثر جریان  4میلیآمپری  DCرا از طریق اتصال الکترودهایی
با قطبیت متفاوت (آند و کاتد) القاء کند .در این مطالعه دو نوع
جریان (واقعی و ساختگی) به آزمودنیها در گروه آزمایش و کنترل
القاء شد .الکترود آندی در قشر خلفیجانبی پیشپیشانی DLPFC
2 Correct answer
3 Reaction time
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نیمکره چپ مغز جایگذاری گردید و الکترود کاتد در باالی قشر
حدقهای در طرف مقابل قرار گرفت .در گروه آزمایش ،آزمودنیها
به مدت  20دقیقه جریانی بهشدت  2میلیآمپر در سه جلسه
بافاصله حداقلی  24ساعته دریافت کردند .در گروه شم یا ساختگی
آزمودنیها در شرایط کام ً
ال یکسانی در مقایسه با گروه آزمایش قرار
گرفتند حتی در مورد مکان الکترودها ،با این تفاوت که درحالیکه
در ابتدا مولد جریان را به  2میلیآمپر رسانده و بهتدریج در طول
مدت  30ثانیه جریان به صفر رسیده و دستگاه خاموش میگردید؛
اما الکترودها به مدت  20دقیقه روی سر آزمودنی قرار داشت و
وی از خاموش بودن دستگاه اطالعی نداشت .پس از پایان جلسه
مداخله از تمامی آزمودنیها برای بار دوم آزمون  n-backگرفته
شد .تجزیهوتحلیل با استفاده از تحلیل تک متغیره کوواریانس و از
طریق نرمافزار  SPSSنسخه  23انجام گرفت.
یافتهها
ویژگیهای فردی مانند جنسیت و وضعیت تأهل آزمودنیها
در دو گروه آزمایش و کنترل را در جدول زیر مشاهده میکنید.
تعداد شرکتکنندگان مرد در هر دو گروه به نسبت یکسانی بیشتر
از شرکتکنندگان زن است .همچنین آزمودنیهای مجرد در گروه
آزمایش و کنترل به نسبت تقریباً یکسانی در دو گروه نسبت
به افراد متأهل بیشتر هستند و تفاوت معناداری در ویژگیهای
جنسیت ( )P =0/744و وضعیت تأهل ( )P =0/465در دو گروه
مشاهده نگردید
جدول  .1فراوانی جنسیت و وضعیت تأهل در دو گروه آزمایش و کنترل

فراوانی
درصد
جنسیت

گروه آزمایش

گروه کنترل

فراوانی

درصد

p

مرد

13

65

35

12
8

60

مجرد

16

80

14

70

4

20

6

30

زن

وضعیت
تأهل متأهل

7

40

0/744
0/465

با در نظر گرفتن نمرات آزمون  n-backپیش از مداخله
بهعنوان کوواریانس و مقایسه نمرات آزمون  n-backپس از مداخله
بین گروه آزمایش و گروه کنترل آنالیز کوواریانس اجرا شد .نتایج
آنالیز نشان داد که در سطح اطمینان  ،%95تحریک جریان مستقیم
فرا جمجمهای بر حافظه کاری تأثیر معناداری دارد ( .)=0P/00در
جدول  2مالحظه میشود که میانگین نمرات آزمون  n-backقبل
tDCS

از تحریک برابر با  105/30بوده که این میزان بعد از تحریک
به ( )109/15افزایشیافته است .همچنین میانگین نمرات آزمون
 n-backدر گروه گواه قبل (میانگین= )105/50و بعد از تحریک
(میانگین=  )105/70تفاوت چندانی نداشته است.
جدول  .2اطالعات توصیفی نمره آزمون  n-backقبل و بعد از تحریک در
دو گروه آزمون و گواه

گروه مرحله تعداد میانگین انحراف معیار کمترین بیشترین
آزمون
گواه

قبل

20

105/30

6/77

93

118

بعد

20

109/15

4/74

100

117

قبل

20

105/50

3/03

101

111

بعد

20

105/70

3/40

98

112

مدتزمان آزمون n-back
با در نظر گرفتن مدتزمان آزمون  n-backپیش از مداخله
 tDCSبهعنوان کوواریانس و مقایسه مدتزمان آزمون  n-backپس
از مداخله بین گروه آزمایش و گروه کنترل آنالیز کوواریانس اجرا
شد .نتایج آنالیز نشان داد که در سطح اطمینان  ،%95تحریک
جریان مستقیم فراجمجمه ای بر مدتزمان آزمون  n-backتأثیر
معناداری دارد ( .)=0P/00با توجه به جدول  3مالحظه میشود
که میانگین مدتزمان آزمون  n-backقبل از تحریک برابر با
 623/40ثانیه بوده که این میزان بعد از تحریک به  604/15ثانیه
کاهشیافته است .همچنین در این جدول مالحظه میشود که
میانگین مدتزمان آزمون  n-backدر گروه گواه قبل (میانگین=
 )627/05و بعد از تحریک (میانگین=  )623/40تفاوت چندانی
نداشته است.
جدول  3اطالعات توصیفی مدتزمان آزمون  n-backقبل و بعد از
تحریک در دو گروه آزمون و گواه

گروه مرحله تعداد میانگین انحراف معیار

کمترین بیشترین

آزمون قبل

623/40 20

129/73

451

946

بعد

604/15 20

137/30

426

926

قبل

627/05 20

85/23

468

832

بعد

622/40 20

94/87

410

837

گواه

بحث
در این مطالعه اثر سه جلسه تحریک مستقیم فراجمجمه ای
آندی بر روی عملکرد حافظه کاری موردبررسی قرار گرفت .نتایجی
که از آنالیز کوواریانس به دست آمد ،نشان میدهد که کارکرد
5
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حافظه کاری پس از سه جلسه تحریک فراجمجمهای از طریق
 tDCSآندی بر قشر جانبیخلفی پیشپیشانی ( )DLPFCبهبود
یافت و حافظه کاری گروهی از آزمودنیها که تحت  tDCSشم
قرار گرفتند ،تغییری نشان نداد .یافتههای پژوهش با مطالعاتی که
نقش  tDCSرا بر اعمال شناختی و حافظه کاری بررسی کردند،
همسو است ( .)47،48،49 ،50در تبیین این یافتهها میتوان به
تغییر فعالیت مغزی از طریق تعدیل انتقالدهنده عصبی 1نورون
گیرنده اشاره کرد tDCS .میتواند سرعت انتشار انتقالدهنده
عصبی را از طریق تأثیر بر انتشار پتانسیل عمل یا احتمال آزاد
شدن وزیکول ها 2تغییر دهد .شواهد محكمی وجود دارد كه نشان
میدهد  tDCSبر غلظت انتقالدهنده های عصبی تأثیر میگذارد
( .)51البته این تأثیر بر غلظت ممکن است اختصاصی باشد .در
تائید این نظر ،یافتهها نشان میدهد تحریک آندی  tDCSمیتواند
فعالیت انتقالدهنده عصبی گابا 3را در بخشی از مغز فعال کند
حال آن که در منطقهای دیگر چنین تأثیری را نداشته باشد (.)52
در زمینه تأثیر  tDCSآندی بر  ،DLPFCمیتوان فرضیه افزایش
میزان انتقالدهنده عصبی گلوتامات 4را مطرح کرد .گلوتامات با
حافظه کاری مرتبط است و موجب تسریع فرآیند حافظه میگردد
( .)53یکی دیگر از فرضیاتی که در زمینه تأثیر  tDCSبر پاسخهای
صحیح آزمودنیها مطرح میشود ،بحث پتانسیل بلندمدت)LTP( 5
است .این مکانیسم به افزایش فعالیت طوالنیمدت سلول های
عصبی میپردازد و در بحث انعطافپذیری نورونی مطرح میگردد.
پتانسیل بلندمدت یکی از عوامل تأثیرگذار مهم در بحث یادگیری و
حافظه است ( .)54طبق این مکانیسم ،تحریک آندی  ،tDCSموجب
فرآیند ناقطبی شدن سلول و درنتیجه افزایش تحریکپذیری سلول
میگردد اما تحریک کاتدی  tDCSموجب باال رفتن سطح آستانه
سلول عصبی و کاهش تحریکپذیری سلول میشود .مطالعات
رابطه  LTPو  tDCSرا نشان میدهند (.)55
یکی از نکاتی که در این مطالعه موردتوجه قرار گرفت ،این
بود که در تحلیل دادهها ،نتایج هر فرد نسبت به عملکرد خود در
آزمون  n-backمورد آنالیز قرار گرفت .یافتهها پیشنهاد میدهند
که  tDCSبهطور بالقوه منفعتهایی برای رفتار افراد سالم دارد
و به حالت اولیه عصب فیزیولوژی و رفتاری افراد وابسته است
( .)30 ،42 ،56 ،57در گذشته بیشتر مطالعات در زمینه ارزیابی
اثربخشی  tDCSبر روی بیماران انجامگرفته است ،نتایج حاصل
neurotransmtter
vesicles
GABA
Glutamate
Long Term Potential

6

1
2
3
4
5

از این مطالعه نشان داد که روش تحریک مغزی  tDCSدر افراد
سالم نیز دارای کاربرد است .اگر  tDCSمیتواند منجر به بهبود
عملکرد در حافظه کاری افراد سالم شود پس با انجام تکالیف
پیچیدهتر اثر آن بر روی کارکردهای شناختی پیچیدهتری نیز قابل
ارزیابی خواهد بود؛ مطالعات همچنین نشان میدهند که وضعیت و
اطالعات بیشتری از شرکتکنندگان در مطالعات آینده نیاز است.
پژوهشهای آینده میتواند تنوع پاسخهای عصبی و ارتباط آنها را
با پیامدهای رفتاری ناشی از جلسات  tDCSرا موردبررسی قرار دهد.
روشهایی مانند  )58( EEGو  )59( fMRIو ترکیب آنها با tDCS
پژوهشهای محتمل برای کشف این مکانیسم هستند و با انجام
این پژوهشها آینده  tDCSامیدوارکنندهتر خواهد بود .برخی از
پژوهش ها که تعداد قابلمالحظهای آزمودنی سالم یا دارای اختالل
عصبشناختی را موردبررسی قراردادند ،رعایت اخالق و ایمنی از
 tDCSدر طی چند جلسه را مورد پرسش قراردادند و به این نتیجه
رسیدند که تکرار جلسات  tDCSخطر (اثر جدی و شدید یا آسیب
غیرقابلبازگشت) آن را افزایش نمیدهد ( .)61،62،63پارامترهای
تحریک در این مطالعه با اصول اخالقی در کشور سازگار بوده است
و کد اخالقی دریافت گردید و آزمودنیها از اثرات احتمالی tDCS
کام ً
ال آگاه بودند .بهطور خالصه ،مطالعه حاضر شواهدی را ارائه
میدهد که  tDCSآندی قشر جانبی پیشپیشانی قابلیت بهبود
عملکرد حافظه کاری را دارد.
نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان میدهد که  tDCSمیتواند حافظه
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