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Irritable bowel syndrome (IBS) is a chronic functional gastrointestinal disorder
that is characterized by abdominal pain, discomfort and change in the intestinal
habits. The aim of this study was the comparison of brain oscillations features
between patients with IBS and healthy control, speciallity in alpha frequency
band by using rest-electroencephalography (EEG). 11 IBS patients (7 females
and 4 male) and 11 healthy (7 females and 4 male), gender and age-matched,
were selected and brain oscillations were recorded by a 64-channel EEG at rest
in eye-closed condition. Alpha power, peak alpha frequency and frontal alpha
asymmetry were calculated and analyzed by fast Fourier transform and
independent t test. The results showed that in IBS group, the average of alpha
was higher, the peak alpha frequency and frontal alpha asymmetry are lower
than healthy control. Our findings indicated that difference between healthy
control and IBS group in their cortical functions and generated brain wave
oscillation, specifically in alpha frequency bands. Theses results may serve as a
biomarker and prognostic tools for IBS treatments.
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مقایسۀ توان ،فرکانس پیک آلفا و ناقرینگی آلفای پیشانی در بیماران مبتال به سندرم رودۀ
تحریکپذیر و افراد سالم
سپیده دهقانی ،1رضا رستمی ،2محمد علی بشارت ،3رضا زمردی ،4همایون

واحدی5

 .1گروه روانشناسی سالمت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
( .2نویسندهی مسئول) گروه آموزشی روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانrrostami@ut.ac.ir .

 .3گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .4محقق دانشگاه تورنتو ،تورنتو ،کانادا.
 .5دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
سندرم رودۀ تحریکپذیر ( )IBSیک اختالل مزمن کنشی گوارشی است که با عالیمی مانند درد

1398/11/23

های نوسانات مغزی ،به طور خاصریال در باند فرکانسی آلفا ،با استفاده از الکتروانسفالوگرافی در
حالت استراحت بین افراد مبتال به  IBSو افراد سالم بود .بدین منظور  11نفر ( 7زن و  4مرد)
بیمار مبتال به  IBSو  11نفر ( 7زن و  4مرد) سالم که از نظر سن و جنسیت با گروه بیمار همتا-

تاریخ پذیرش نهایی

سازی شده بودند ،انتخاب و نوسانات مغزی آنها با استفاده از  64 EEGکاناله در حالت استراحت

1399/1/24

و با چشمان بسته ثبت شد .توان آلفا ،فرکانس پیک آلفا و ناقرینگی آلفای پیشانی با استفاده از
روش تبدیل فوریه سریع و آزمون  tمستقل محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج به
دست آمده نشان داد که میانگین توان آلفا در گروه بیمار بیشتر از گروه سالم و فرکانس پیک آلفا

واژگان کلیدی

نتیجهگیری میشود که عملکرد قشری و امواج مغزی تولید شده در باند فرکانسی آلفا بین افراد
مبتال به  IBSو افراد سالم متفاوت است و یافتهها میتواند شناساسایی نشانگرهای زیستی و پیش-
بینیکنندۀ اثرات درمانی در بیماران مبتال به  IBSمورد استفاده قرار گیرد.

این مقاهل ربگرفته از رساهل دکترای سپیده دهقانی هب راهنمایی آاقی دکتر رضا رستمی و آاقی دکتر محمدعلی بشارت است.
2
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سندرم رودۀ تحریکپذیر،
توان آلفا ،فرکانس پیک
آلفا ،ناقرینگی آلفای
پیشانی

و ناقرینگی آلفای پیشانی در گروه بیمار کمتر از گروه سالم بود .با توجه به یافتههای پژوهش
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تاریخ دریافت

یا ناراحتی شکمی و تغییر در عادات رودهای همراه است .هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ مشخصه-
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عصبی ،درونریز و ایمنی است که توسط عوامل استرسزای
محیطی و روانشناختی مانند شرایط کاری ضعیف ،روابط
سوءاستفادهگرانه و رویدادهای منفی زندگی و یا عوامل
استرسزای فیزیکی مانند عفونت یا التهاب تحت تأثیر قرار
میگیرد (جونز 6و همکاران.)2006 ،

مقدمه
سندرم رودۀ تحریکپذیر )IBS( 1یک اختالل مزمن و
کنشی دستگاه گوارش است که با درد شکمی ،تغییر در
عادات رودهای (اسهال ،یبوست یا هر دو) و دیگر عالئم از
جمله نفخ ،انبساط شکمی ،احساس دفع ناقص و خستگی
خود را نشان میدهد (دروسمن .)2016 ،2این بیماری شایع-
ترین اختالل گوارشی تشخیص داده شده در موقعیتهای
بالینی است و شیوع آن در سرتاسر جهان در دامنهای از  1تا
 20درصد تخمین زده شده است (سایوک 3و همکاران،
 IBS .)2015در هر گروه سنی دیده میشود و در زنان  2تا
 4برابر شایعتر است .این بیماری اثرات عمدهای روی کارکرد
اجتماعی ،شغلی و ارتباطی بیماران بر جای میگذارد و آنها
معموال کاهش کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و بهرهوری
کاری را گزارش میکنند (اسپیگل.)2009 ،4

با توجه به نقش بسیار مهم محور مغز-روده در IBS

در حال حاضر میتوان دادههای به دست آمده از  EEGرا
کمّیسازی و در باندهای فرکانسی مختلف دستهبندی کرد.
این باندهای فرکانسی ،ریتمهای  EEGنیز نامیده و شامل
دلتا ( 1-4هرتز) ،تتا ( 4-8هرتز) ،آلفا ( 8-12هرتز) ،بتا
( )12-30و گاما (بیشتر از  30هرتز و معموالً کمتر از 100
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علتشناسی  IBSپیچیده و چندعاملی است و با وجود
پژوهشهای فراوان انجام شده ،همچنان مورد بحث است .بر
اساس مطالعات انجام گرفته ،عوامل مختلفی همچون بیش-
حساسیتی احشایی ،نابهنجاریهای حرکات گوارشی ،پاسخ-
های هورمونی نابهنجار ،سابقۀ ابتال به عفونت ،حساسیتهای
غذایی ،التهاب رودهای ،مشکل در تنظیم سروتونین و تغییر
در میکروبیومهای رودهای مشخص شدهاند (دروسمن،
 .)2016به منظور یکپارچه کردن عوامل احتمالی دخیل در
آسیبشناسی و بیان بالینی  IBSمدل زیستی-روانی-
اجتماعی پیشنهاد شده است .بر اساس این مدل ،نشانههای
 IBSعالوه بر عوامل زیستی ،تحت تأثیر عوامل روانی و
اجتماعی نیز قرار دارند (دروسمن .)2006 ،رابطۀ بین عوامل
روانشناختی و عملکرد گوارشی (حرکت ،حساسیت ،التهاب)
از طریق محور مغز-روده 5که شامل مسیرهای دو طرفۀ بین
سیستم عصبی مرکزی ،سیستم اعصاب خودمختار و سیستم
عصبی رودهای است ،صورت میگیرد .شیوهای که این
سیستمها با  IBSتعامل میکنند ،پیچیده و شامل مسیرهای
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مطالعات انجام شده در حوزۀ عوامل عصبشناختی این
بیماری به طور فزایندهای رو به افزایش است و شواهد به
دست آمده از پژوهشهای صورت گرفته روی مکانیسمهای
مغزی ،نشان میدهد که مشخص کردن نشانگرهای
نوروفیزیولوژیکی  IBSمیتواند تالشهای پیشرفتهای برای
تعیین عوامل زیر بنایی این بیماری و استفاده از آنها در
فرآیندهای تشخیصی و درمانی باشد .یکی از روشهای
شناخته شده در این زمینه ،مطالعۀ نقش نوسانات مغزی
است (پلونر 7و همکاران .)2017 ،با استفاده از الکترو-
انسفالوگرافی )EEG( 8میتوان به طور مستقیم فعالیت
نوسانات مغزی را در سطح میلیثانیه ثبت و بیشفعالی یا
کمفعالی در مناطق مغزی مختلف را ارزیابی و مطالعه کرد.
 EEGبه طور گسترده در تشخیص بالینی فعالیت الکتریکی
مغز مورد استفاده قرار میگیرد و روشی نسبتاً کمهزینه و
ایمن است که برای بررسی فعالیت قشر مغز در اختالالت
روانشناختی مختلف مانند افسردگی و سندرمهای درد
مزمن ،از جمله  IBSکاربرد زیادی دارد (کوهن .)2014 ،9با
توجه به اینکه در  IBSنیز علتشناسی و تشخیص همچنان
مورد بحث است ،استفاده از ابزارهایی مانند  EEGمیتواند
کمک شایانی به فهم بهتر بیماری و مدیریت آن کند.
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هرتز) میشوند (یوریگان 1و همکاران .)2015 ،به طور خاص
تحقیقات روی فعالیت  EEGدر حالت استراحت در باند
فرکانسی آلفا ( 8-12هرتز) متمرکز شدهاند .این باند
فرکانسی انعکاسی از بیداری در حالت آرامش مغز است و
زمانی که افراد چشمانشان بسته است به بیشترین میزان
خود میرسد .فعالیت آلفا معموال در حالت چشمباز ،درگیری
در یک فعالیت ذهنی ،هشیاری و خوابآلودگی سرکوب یا
ناهماهنگ میشود (پیزاگالی .)2007 ،2ریتم آلفا فعالیت
نوسانی غالب در  EEGدر حالت استراحت (چشمبسته)
است و غالبا در قشرهای حسی اولیه (مانند بینایی ،جسمی-
حسی و شنوایی) مشاهده میشود .اگرچه ریتم آلفا قبال به
عنوان عالمت بیکاری قشری 3در نظر گرفته میشد ،اما در
حال حاضر شواهد معنادار پیشنهاد میکند که فرآیندهای
مرتبط با آلفا یک نقش باال-پایین در انتقال اطالعات ورودی
در گروههای نورونی از طریق چرخههای هماهنگکننده
تحریک و بازداری دارند (ون دیپن 4و همکاران.)2017 ،

فرآیندهای روانشناختی و فیزیولوژیکی چندگانه از جمله
فرآیندهای مرتبط با درد نقش دارد .برخی دیگر از مطالعات
پیشنهاد میدهد که  PAFبه عنوان متغیر حالت نیز می-
تواند در نظر گرفته شود .در این صورت  PAFدر هر فرد
نوساناتی دارد که بازتابی از تغییرات در تحریکپذیری قشر
زیرین و ظرفیت آن برای پردازش اطالعات است (فرمن 11و
همکاران .)2019 ،در پژوهشهای انجام گرفته در حوزه
افسردگی به عنوان یکی از اختالالت شایع در بیماران مبتال
به  ،IBSنتایج به دست آمده نشان داده است که میانگین
توان آلفا با فعالیت قشری افراد افسرده به طور معکوس
رابطه دارد (جاورسکا 12و همکاران 2012 ،؛ کمپ 13و
همکاران )2010 ،و  PAFدر افراد افسرده نسبت به گروه
کنترل آهسته تر است (سمینویچ 14و همکاران.)2018 ،
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توان 5و فرکانس پیک آلفا )PAF( 6دو مشخصۀ اصلی از این
باند فرکانسی هستند که در پژوهشها به آنها توجه ویژهای
شده است .توان آلفا در حالت استراحت میتواند به عنوان
شاخصی از عدم فعالیت نورونی 7در نظر گرفته شود ،در
حالی که سرکوب توان آلفا بازتابی از پردازش شناختی فعال
است (کان 8و همکاران .)2015 ،فرکانس پیک آلفا به عنوان
فرکانسی که در بازۀ  8-12هرتز بیشترین توان را دارد،
تعریف شده است و بر اساس برخی شواهد به طور مثبت با
مقیاسهایی چون عملکرد حافظۀ کاری ،رابطه دارد
(کلیمش .)1999 ،9بر اساس نظر برخی از مؤلفان  PAFیک
صفت ذاتی متغیر در افراد مختلف است (بازانوا 10و همکاران،
 )2014که این تغییرپذیری در تفاوتهای فردی در
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در سالهای اخیر ،تغییرپذیری فرکانس آلفا در درد مزمن،
بررسی شده است .در بیمارانی که از درد مرکزی ،احشایی و
نوروپاتیک رنج میبرند PAF ،نسبت به گروه کنترل آهسته-
تر است (والتون 15و همکاران2010 ،؛ دی وریس 16و
همکاران2013 ،؛ لیم 17و همکاران .)2016 ،برخالف PAF
آهستهتر که با درد مزمن ارتباط دارد ،مواجهه با محرک
دردناک و حاد در افراد سالم با افزایش فرکانس فعالیت آلفا
مرتبط است .همچنین PAF ،به دست آمده از افراد سالم
قبل یا در طی تجربه محرک دردناک به طور مثبت با شدت
درد رابطه دارد (نیر 18و همکاران )2010 ،که این امر
پیشنهاددهندۀ این است که  PAFفرآیندهای مرتبط با درد
جاری و آسیبپذیری افراد در برابر درد را منعکس میکند.
بنابراین بررسی توان و فرکانس پیک آلفا در  IBSبه عنوان
یکی از سندرمهای درد مزمن که همبودی زیادی با
اختالالت روانپزشکی به ویژه اضطراب و افسردگی دارد،
میتواند در شناخت بیشتر این اختالل و تعیین نشانگرهای
زیستی آن کمککننده باشد.
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شخصیتی هیجانی/انگیزشی همبسته باشد (رزنی ک 5و
همکاران.)2018 ،

مطالعات اندکی با استفاده از  EEGبه بررسی نوسانات مغزی
بیماران مبتال به  IBSپرداختهاند .پژوهشی پیشرو در این
حوزه که توسط نامورا 1و همکاران ( )1999صورت گرفت به
بررسی نابهنجاریهای  EEGدر بیماران مبتال به سندرم
رودۀ تحریکپذیر پداختند .نتایج به دستآمده نشان داد که
نابهنجاری بیشتری در  EEGافراد مبتال به 29/2( IBS
درصد) در مقایسه با گروه کنترل ( 4/2درصد) دیده میشود
و توان آلفا در گروه  IBSدر برخی از کانالها پایینتر است.
در تحلیل طیف توان  EEGبیماران مبتال به  IBSدر
مقایسه با گروه کنترل ،توان بتای بیشتری مشاهده شد.

با توجه به آنچه گفته شد ،تحقیقات بسیار کمی به بررسی
باند فرکانسی آلفا و خصیصههای آن در افراد مبتال به سندرم
رودۀ تحریکپذیر پرداخته و در ایران نیز تاکنون پژوهشی در
این زمینه انجام نشده است .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر
مقایسۀ توان ،فرکانس پیک باند آلفا و عدم تقارن آلفای
پیشانی در بیماران مبتال به سندرم رودۀ تحریکپذیر با افراد
سالم است و نتایج به دست آمده میتواند سهم موثری در
شناخت پاتوفیزیولوژی ،تشخیص و درمان سندرم رودۀ
تحریکپذیر داشته باشد.

1

5

2

6

Reznik
Mathersul
7
Stewart
8
Bonnert

Nomura
Cheron
3
frontal alpha asymmetry
4
Davidson

5

] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1398.7.3.4.6

روش دیگری که به طور گسترده در مطالعات علوم اعصاب-
شناختی از رفتار مورد استفاده قرار میگیرد ،استفاده از
شاخصهایی است که دو یا چند خصیصه  EEGرا با
یکدیگر ترکیب میکند (چرون 2و همکاران .)2016 ،یکی از
مهمترین این روشها ،ناقرینگی آلفای پیشانی )FFA(3است
که به عنوان تفاوت بین فعالیت آلفا در نیمکره راست و چپ
در مناطق پیشانی مغز تعریف شده است (دیویدسون،4
 .)1998دیویدسون ( )1998بیان کرده است که تفاوتهای
فردی در انگیزش نزدیکی-کنارهگیری بازتابی از ناقرینگی در
فعالیت قشری پیشانی است .بدین صورت که نیمکرۀ چپ
مرتبط با انگیزش نزدیکی و نیمکرۀ راست مرتبط با اجتناب
و انگیزش کنارهگیری است .بنابراین ،تفاوت در ناقرینگی
پیشانی ممکن است نقش مهمی در علتشناسی اختالالت
روانشناختی مختلف داشته باشد .به طور دقیقتر ،فعالیت
بیشتر در قسمت پیشانی چپ (توان کمتر آلفا) با تمایل
افزایشیافته به نزدیکی یا پاسخ شدیدتر به محرک عاطفی
مثبت ،ارتباط دارد ،در حالی که فعالیت بیشتر در قسمت
پیشانی راست (یا احتماال فعالیت کمتر در بخش پیشانی
چپ) با افزایش تمایل به رفتار اجتنابی یا پاسخدهی شدیدتر
به محرک عاطفی منفی ،رابطه دارد .بنابراین ،تغییرات در
 FAAکه توسط  EEGکشف میشود ،میتواند با صفات
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ناقرینگی آلفای پیشانی بیش از همه در اختالالت افسردگی
مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج به دست آمده از
پژوهشها نشان داده است که افسردگی ،با افزایش فعالیت
آلفای پیشانی سمت چپ (در مقایسه با راست) که همراه با
کاهش فعال سازی نیمکره چپ است ،همراه است (ماترسال6
و همکاران2008 ،؛ استوارت 7و همکاران .)2010 ،در
بیماران مبتال به سندرم رودۀ تحریکپذیر همبودی بسیار
زیادی با اختالالت افسردگی دیده میشود و همچنین IBS
دارای برخی ویژگی های بالینی مشترک مانند سطوح
افزایشیافتهای از رفتار اجتنابی (بونرت 8و همکاران)2018 ،
با افسردگی است که پیشنهاد دهنده کاربرد مدل دیویدسون
( )1998در این بیماری است .بنابراین انتظار میرود که
ناقرینگی آلفای پیشانی بین بیماران  IBSو افراد سالم
متفاوت باشد و پژوهشی که تاکنون به بررسی این موضوع
در بیماران مبتال به  IBSانجام شده باشد ،یافت نشد.
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الکتروانسفالوگرافی در حالت استراحت :ثبت سیگنال

روش

 EEGبا استفاده از کاله  64کاناله ،BrainCap MR
تقویتکننده Brain Products ( BrainAmp MR Plus
 )GmbH, Gilching, Germanyو نرمافزار ثبت
 BrainVision Recorderانجام گرفت .الکترودها طبق
سیستم استاندارد الکترودگذاری بینالمللی  10-20روی
کاله نصب شده بودند .تمام الکترودها به صورت آنالین به
یک الکترود که روی  FCzقرار گرفته بود ارجاع داده شد
(الکترود مرجع )1و یک زمین 2مشترک در منطقه AFz
جای گرفته بود .مقاومت الکترودها زیر  5کیلو اهم در نظر
گرفته شد .سیگنالهای  EEGبا اعمال یک فیلتر میانگذر
سختافزاری در باند  0/01-250هرتز و با نرخ نمونه برداری
 5000هرتز ثبت شدند.

پژوهش حاضر از نوع بنیادی -کاربردی و طرح پژوهش با
توجه به مقایسه متغیرها بین دو گروه بیماران و سالم از نوع
علی -مقایسهای به شمار میرود.
جامعۀ آماری در پژوهش حاضر تمامی بیماران مبتال به IBS

الزم به ذکر است که این طرح زیر مجموعهای از طرح
پژوهشی مصوب در مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه
علوم پزشکی تهران در تاریخ  1397/11/18با کد اخالق به
شمارۀ  IR.TUMS.DDRI.REC1397.020است .ثبت
دادههای  EEGدر طی یک جلسه در آزمایشگاه ملی نقشه-
برداری مغز انجام شد.
دادههای  EEGبه صورت آفالین با استفاده از کدهای نوشته
شده در محیط )MathWorks, MA, USA( MATLAB
و با کمک جعبه ابزار ( EEGLABدلورم3و همکاران،
 )2004پردازش شدند .در ابتدا به منظور بررسی عدم
1

reference
ground
3
Delorme
2
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برای انجام پژوهش از شرکتکنندگان خواسته شد که به
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز مراجعه کنند .قبل از انجام
آزمایش ،معاینه شرایط جسمی و روانی شرکتکنندگان
توسط پزشک آزمایشگاه انجام شد و فرم مربوط به عدم منع
شرکت در پژوهش و رضایتنامه کتبی توسط شرکت-
کنندگان تکمیل گردید .پس از آمادهسازی شرکتکننده از
او خواسته شد که در هنگام ثبت  EEGآرام و بدون حرکت
بماند و در عین حال هشیاری خود را حفظ کند .دادههای
 EEGدر حالت چشمبسته به مدت  5دقیقه ثبت شد.
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مراجعه کننده به کلینک گوارش بیمارستان شریعتی و
کیلینک گوارش مسعود در شهر تهران از سال  94تا 97
بودند که با تهیه لیستی از شمارۀ تماس بیماران مراجعه
کننده به این مراکز ،با آنها تماس گرفته شد .پس از شرح
پژوهش برای بیماران ،از بین افرادی که تمایل به شرکت در
پژوهش داشتند و مالکهای ورود و خروج را نیز دارا بودند،
 12فرد مبتال به  IBSانتخاب شدند که پس از انجام
پژوهش به دلیل نویزی بودن یکی از دادههای به دست آمده
نمونۀ نهایی پژوهش به  11نفر ( 7زن و  4مرد) رسید.
معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :راست دست
بودن ،عدم ابتالی همزمان به یک بیماری جسمی جدی و
وخیم مانند بیماریهای قلبی و مولتیپل اسکلروزیس ،عدم
ابتال به یک بیماری روانپریشی مانند اسکیزوفرنی و اختالل
های وابسته به آن ،عدم وجود سوءمصرف و وابستگی به مواد
و تمایل بیمار برای شرکت در پژوهش .معیارهای خروج نیز
شامل سابقۀ ابتال به دیگر بیماریهای جسمی دستگاه
گوارش مانند سرطان روده و معده ،سابقه اختالل
نورولوژیکی ،سابقه تشنج ،ضربه به سر حاد و سابقۀ جراحی
در ناحیه سر بود .عالوه بر گروه بیمار 11 ،نفر ( 7زن و 4
مرد) از افراد سالم نیز که از نظر جنسیت و سن با گروه
بیمار همتاسازی شده بودند به صورت دردسترس و با توجه
به مالکهای ورود و خروج انتخاب شدند .دامنۀ سنی
بیماران بین  20تا  45سال با میانگین  33/36و انحراف
استاندارد  5/16و دامنۀ سنی گروه کنترل  25تا  40سال با
میانگین  31و انحراف استاندارد  3/37بود .نتایج به دست
آمده از آزمون  tدو گروه مستقل نشان داد که بین دو گروه
بیمار و کنترل از نظر میانگین سنی تفاوت معنادار آماری
وجود ندارد (.)p = 0/21 ،t = -2/36
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ابتدا به لگاریتم تبدیل شد .سپس ،یک نمره تفاوت
( ،)ln[right] -ln[left]alpha powerفعالیت نسبی در
مناطق راست و چپ مشابه را خالصه سازی کرد .نمره
ناقرینگی باالتر نشان دهنده توان آلفای بیشتر (فعالیت
قشری کمتر) در پیشانی راست است ( .)30برای نشان دادن
تفاوت بین دو گروه بیمار و سالم در متغیرهای ذکر شده ،از
نرم افزار  SPSSبرای ویندوز نسخه  22و آزمون  tمستقل
استفاده و سطح معناداری  p < 0/05در نظر گرفته شد.

خوابآلودگی افراد در طی ثبت ،به صورت چشمی از روی
دادههای خام  EEGاطمینان حاصل شد که امواج دلتا و
تتای آشکار که به طور معمول در  EEGدر حالت خواب
دیده میشود ،وجود نداشته باشد .سپس ،هر ثبت  EEGبه
دورههای زمانی 2 1ثانیهای تقسیم شد .این دورههای زمانی
به صورت چشمی مورد بررسی قرار گرفتند تا کانالها و تکه-
های زمانی 2نویزی که با آرتیکفتهای قابل مالحظه آلوده
شده بود ،حذف شوند .بدین منظور از تابع حذف دورۀ زمانی
در  EEGLABبرای حذف تکههای دیتای  EEGبا دامنه-
های بزرگتر از  50میکروولت استفاده شد .عالوه بر این ،برای
به حداقل رساندن نویزهای باقیمانده ،تحلیل مؤلفههای
مستقل )ICA( 3برای حذف مؤلفههای مرتبط با فعالیت
ماهیچه ای و حرکات مرتبط با چشم به کار برده شد .به
دنبال  ،ICAفیلتر باترورث 4در باند  1تا  70هرتز (با شیفت
فاز صفر و شیب  24دبی بر اوکتاو) و فیلتر ناچ  50هرتز
برای حذف نویز برق شهر استفاده شد .در دادۀ مربوط به هر
آزمودنی ،تعداد مؤلفههای  ICAکه از  64مؤلفۀ  ICAحذف
شد ،بیشتر از  20درصد نبود .در نهایت ،دادهها به منظور به
حداقل رساندن اثرات رسانایی حجمی 5با یک فیلتر فضایی
الپالسین 6باز-رفرنس شدند.

یافتهها

تحلیل توان ،فرکانس پیک آلفا و ناقرینگی آلفای
پیشانی :برای به دست آوردن توان آلفا میانگین توان آلفا

1

epoch
time-segment
3
independent component analysis
4
Butterworth
5
volume conduction
6
Laplacian spatial filter
7
fast Fourier transform
2
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در همه کانالها با روش تبدیل فوریه سریع 7و با استفاده از
کدهای نوشته شده در محیط  MATLABمحاسبه شد .به
همین صورت ،فرکانس پیک آلفا نیز از طریق محاسبه
فرکانس با بیشترین دامنه در بازه باند فرکانسی آلفا (8-12
هرتز) اندازهگیری شد .ناقرینگی آلفای پیشانی برای جفت
الکترودهای مشابه ( F3و  )F4در قسمت پیشانی به دست
آمد .برای محاسبه کردن آن ،توان آلفای به دست آمده در
هر منطقه به دلیل تمایل مقادیر توان به داشتن کجی مثبت
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ابتدا به بررسی تفاوت میانگین توان آلفا و فرکانس پیک آلفا
بین دو گروه بیمار و سالم پرداخته شد .همانگونه که در
شکل  1مشاهده میشود در سمت چپ باکس پالتهای
مربوط به توان آلفا در دو گروه بیمار و سالم و در سمت
راست باکس پالتهای مربوط به فرکانس پیک آلفا در دو
گروه بیمار و سالم نمایش داده شده است.
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شکل  -1میانگین توان آلفا در گروه بیمار و سالم (سمت چپ) و فرکانس پیک آلفا در گروه بیمار و سالم (سمت راست)

برای بررسی معنیداری تفاوت بین دو گروه از آزمون t

مستقل استفاده شد .قبل از استفاده از آزمون  tاز آزمون
کلموگراف -اسمیرنف برای بررسی هنجار بودن توزیع داده-
ها ،استفاده شد که نتایج آن حاکی از توزیع بهنجار دادهها
بود ( .)p < 0/05نتایج به دست آمده از آزمون  tمستقل
نشان داد که میانگین توان آلفا بین گروه بیماران مبتال به

جدول  -2نتایج ازمون  tمستقل برای تفاوت بین فرکانس پیک آلفا در گروه بیمار و سالم

متغیر

فرکانس

آزمون لوین
مقدار
F

سطح معنی-
داری

0/40

0/53

مقدار
t

درجات

سطح

تفاوت

خطای استاندارد

آزادی

معنیداری

میانگینها

میانگین

2/37

20

0/028

0/59

0/24

فاصله اطمینان
0/95
سطح
پایین

سطح باال

0/07

1/10
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 IBSو گروه سالم تفاوت معنادار دارد (= 0/02 ، t = -2/56
 )pو منفی بودن مقدار  tنشاندهنده آن است که توان آلفا
در گروه بیمار بیشتر از گروه سالم است .خالصۀ نتایج به
دست آمده از آزمون  tمستقل در جدول  1نشان داده شده
است.

پیک آلفا

8
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برای بررسی ناقرینگی آلفای پیشانی ،ابتدا باکس پالتهای
ناقرینگی آلفای پیشانی برای هر دو گروه بیماران  IBSو
گروه سالم به دست آمد که در شکل  2نشان داده شده
است.
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شکل  -2ناقرینگی آلفای پیشانی در دو گروه بیمار و سالم

به منظور مشخص کردن تفاوت دو گروه از نظر آماری از
آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج به دست آمده از این
آزمون در جدول  3به صورت خالصه گزارش شده است و
بیان میکند که بین گروه بیمار و سالم از نظر ناقرینگی
آلفای پیشانی تفاوت معنادار وجود دارد (=0/014 ، t =2/7
 .)pبا توجه به محاسبه ناقرینگی آلفای پیشانی بر اساس
فرمول ( )log [right]_ log [left] alpha powerو مثبت

جدول  -3نتایج آزمون  tمستقل برای تفاوت بین ناقرینگی آلفای پیشانی در گروه بیمار و سالم

متغیر

ناقرینگی

آزمون لوین
مقدار
F

سطح معنیداری

0/089

0/76

مقدار
t

درجات

سطح معنی-

تفاوت

خطای استاندارد

فاصله اطمینان

آزادی

داری

میانگینها

میانگین

0/95

2/70

20

0/014

0/12

0/04

سطح
پایین

سطح
باال

0/02

0/22

آلفای پیشانی

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسۀ توان آلفا ،فرکانس
پیک آلفا و ناقرینگی آلفای پیشانی به عنوان خصیصههای
مهم  EEGدر حالت استراحت ،بین بیماران مبتال به سندرم
رودۀ تحریکپذیر و افراد سالم بود .نتایج به دست آمده در
سه زمینه قابل بررسی است .اول اینکه بیماران مبتال به
سندرم رودۀ تحریکپذیر مقایسه با گروه کنترل میانگین
توان آلفای بیشتری را نشان دادند .این یافته با نتایج
پژوهشهای قبلی (نامورا و همکاران )1999 ،ناهمسو است
9
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که نشان داده بودند گروه کنترل نسبت به گروه  IBSدرصد
توان آلفای باالتری در الکترودهای  Fz ،F7و  C3دارد .این
تفاوت میتواند ناشی از این باشد که در پژوهش حاضر
میانگین توان آلفا روی همه الکترودها گرفته شد ،در حالی
که در پژوهشهای ذکر شده تفاوت توان آلفا روی چند
الکترود نشان داده شد و در سایر الکترودها تفاوت معناداری
دیده نشد .همچنین ،یافته حاضر با نتایج به دست آمده در
حوزه اختالالت افسردگی به عنوان یکی از اختالالتی که
بیشترین همبودی را با سندرم رودۀ تحریکپذیر دارد ،همسو
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بودن مقدار  tمیتوان نتیجه گرفت که مقدار  FAAدر گروه
بیمار کمتر از گروه کنترل است .این امر بدان معنی است که
توان آلفا در سمت راست ناحیه پیشانی در گروه بیمار کمتر
است .به طور دقیقتر ،نشان دهنده فعالیت بیشتر سمت
راست در قسمت پیشانی و فعالیت کمتر سمت چپ پیشانی
در بیماران مبتال به سندرم رودۀ تحریکپذیر در مقایسه با
گروه کنترل است.
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است که نشان دادهاند میانگین توان آلفا در گروه افسرده
نسبت به گروه سالم بیشتر است (جاورسکا و همکاران،
2012؛ کمپ و همکاران.)2010 ،

بر اساس برخی شواهد فرکانس پیک آلفا به طور مثبت با
مقیاسهایی چون عملکرد حافظۀ کاری رابطه دارد (کلیمش،
 .)1999بدین صورت که  PAFپایینتر نشان دهندۀ
مشکالتی در حافظۀ کاری است .برخی از پژوهشها نیز
نقص در حافظۀ کاری را در بیماران مبتال به سندرم رودۀ
تحریکپذیر گزارش دادهاند (کندی و همکاران.)2014 ،
یکی دیگر از فرضیات در این زمینه این است که PAF
آهستهتر و توان افزایشیافتۀ ریتم آلفای آهستهتر (8 – 9/5
هرتز) در تولید درد پاتولوژیکال نقش دارد و شاید بازتابی از
نارسایی تاالموس-قشری باشد .برخی از پژوهشهای انجام
شده ،تغییرات ساختاری و کارکردی را در تاالموس بیماران
مبتال به  IBSگزارش کردهاند .برای مثال در بیماران مبتال
به  IBSمناطق تاالموسی میانی شامل هستههای جلویی
میانی ،نسبت به گروه کنترل فعالیت بیشتری را نشان دادند.
این هستههای تاالموس با قشر سینگولیت قدامی 6و قشر
پیشپیشانی اتصال دارد و با ارتباط قویتر ورودیهای آوران

یافته بعدی نشان داد که افراد مبتال به سندرم رودۀ تحریک-
پذیر در مقایسه با گروه سالم فرکانس پیک آلفای کمتری
1

The principle of individual emerging brain systems
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بر اساس برخی از پژوهشهای انجام شده سیستم
کولینرژیک که فعالکنندۀ نوسانات مغزی است با
کارکردهای شناختی و فرآیندهای حافظه ارتباط نزدیکی
دارد .طرفداران این رویکرد معتقدند که فعال کردن گیرنده
های ماسکارینی ،القاکنندۀ نوسانات پیچیده در هستههای
تاالموس حسی هستند .این امر پیشنهاد میدهد که ریتم
آلفا در  EEGچیزی بیش از یک مقیاس ساده است (بازانوا و
همکاران .)2014 ،اصل سیستمهای مغزی ظاهرشوندۀ
فردی 1بیان میکند که فعالیتهای روانی مشابه میتواند
توسط سیستمهای مغزی متفاوت از نظر توپوگرافیکی به
دست آید .همچنین پیشنهاد شده است که نقش کارکردی
توان موج آلفا وابسته به مکانیابی توپوگرافیک نیست ،بلکه
به صورت عمده انعکاسی از فرآیندهای قشری عمومی است.
به طور دقیقتر توان باند فرکانسی آلفا با فعالیت مغزی
ارتباط معکوس دارد (بازانوا و همکاران .)2014 ،بر اساس
نتایج به دست آمده ،توان آلفای بیشتر در بیماران مبتال به
سندرم رودۀ تحریکپذیر میتواند نشاندهندۀ فعالیت کمتر
در فرآیندهای قشری زیربنایی باشد (کوان 2و همکاران،
 .)2004همچنین ،فعالیت آلفای بیشتر (فعالیت کمتر مغز)
به طور معکوس با کارکرد شناختی و توجه رابطه دارد (بازانوا
و ورنون )2014 ،و پژوهشهای مختلف انجام شده روی
عملکرد شناختی بیماران مبتال به  ،IBSمشکالتی را در
برخی از فرآیندهای شناختی مانند توجه (فیلیپس 3و
همکاران  ،)2014 ،بازداری شناختی (شاستر 4و همکاران،
 )2009و حافظه اپیزودیک بینایی -فضایی (کندی 5و
همکاران )2014 ،نشان داده است.
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دارند .در ادبیات پژوهش ،تاکنون پژوهشی که به بررسی
فرکانس پیک آلفا در افراد مبتال به  IBSپرداخته باشد،
یافت نشد .اما این یافته با یافتههای به دست آمده در حوزۀ
اختالالت افسردگی و همچنین پژوهشهای انجام شده در
حوزۀ درد همسواست .نتایج به دست آمده روی افراد مبتال
به افسردگی نشان داده است که این افراد در مقایسه با گروه
غیرافسرده فرکانس آلفای پیک کمتری دارند (سمینویچ و
همکاران .)2018 ،همچنین در حوزۀ درد ،پژوهشهای قبلی
نشان داده است که  PAFدر افراد مبتال به سندرمهای درد
مزمن از جمله درد مرکزی ،احشایی و نوروپاتیک کمتر از
گروه کنترل است (والتون و همکاران2010 ،؛ دی وریس و
همکاران2013 ،؛ لیم و همکاران )2016 ،و در پژوهشهای
مربوط به درد القا شده میتواند به عنوان شاخص پیشبینی-
کننده تجربه درد مزمن و نه حاد به کار برده شود .همان
گونه که پیشتر ذکر شد ،یکی از ویژگیهای اصلی در سندرم
رودۀ تحریکپذیر تجربۀ درد و ناراحتی شکمی به صورت
مزمن و عودکننده است و به همین دلیل این بیماری جزء
سندرمهای درد مزمن به شمار میرود.
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با پردازشهای عاطفی و انگیزشی مرتبط است (مایر 1و
همکاران .)2006 ،همچنین در بیشحساسیتی احشایی به
عنوان مؤلفۀ کلیدی  ،IBSارتباط کارکردی مثبت افزایش-
یافته در قشر سینگولیت قدامی و تاالموس دیده شده است
(ایزنهور 2و همکاران .)2017 ،تغییرات دیده شده میتواند به
عنوان شواهدی برای نارسایی تاالموس -قشری در سندرم
رودۀ تحریکپذیر در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر ،آهستگی فرکانس آلفا در جمعیت درد مزمن
میتواند بازتابی از تغییرات ایجاد شده در معماری نورونی
مغز در اثر تجربۀ درد مداوم باشد .در حمایت از این فرضیه،
پژوهشها رابطۀ معکوس بین  PAFو طول مدت درد مزمن
پانکراس را نشان دادهاند (دی وریس و همکاران.)2013 ،
یک تبیین جایگزین میتواند این باشد که افراد با فرکانس
آلفای آهستهتر ،بیشتر مستعد تحول درد مزمن هستند و
این تبیین میتواند به عنوان یک نشانگر زیستی ،برای پیش
بینی این موضوع به کار رود که آیا فرد بعد از یک آسیبی که
به طور معمول شفا مییابد ،آیا به سمت تحول درد مزمن
میرود یا نه .نتایج پژوهش فرمن و همکاران ( )2018نشان
داد که فرکانس پیک آلفا به طور منفی با شدت درد ذهنی
در طول درد طوالنی القاشده ،رابطه دارد همچنین PAF
آهستهتر قبل از القای درد ،با شدت درد بیشتر رابطه داشت.
بنابراین این نتایج پیشنهاد میدهد که  PAFمیتواند به
عنوان یک نشانگر زیستی از آسیبپذیری افراد به درد باشد
(نیر و همکاران2014 ،؛ بازانوا و همکاران )2014 ،و در
پژوهش فعلی نیز به عنوان نشانگری برای  IBSمورد تأیید
قرار میگیرد.
یافته به دست آمدۀ دیگر در پژوهش حاضر ،تفاوت در
ناقرینگی آلفای پیشانی بین گروه مبتال به  IBSو گروه سالم
بود .در ادبیات پژوهش ،تاکنون پژوهشی که به بررسی
ناقرینگی آلفای پیشانی در افراد مبتال به  IBSپرداخته
باشد ،یافت نشد .اما این یافته با یافتههای به دست آمده در
حوزۀ اختالالت افسردگی همسو است که نشان دادهاند در
افراد مبتال به افسردگی در مقایسه با گروه سالم ،افزایش
Mayer
Icenhour
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بر اساس یافتههای پژوهش فعلی بیماران مبتال به  IBSنمرۀ
کمتری در ناقرینگی آلفای پیشانی دارند .نمره باالتر در این
شاخص به معنای آن است که توان آلفا در قسمت پیشانی
راست بیشتر و در پیشانی چپ کمتر است .از آن جایی که
توان آلفا با فعالیت مغز رابطۀ معکوس دارد (کوان و همکاران
 )2004 ،میتوان نتیجه گرفت که بیماران مبتال به  IBSدر
مقایسه با گروه کنترل فعالیت مغزی بیشتر در پیشانی راست
و فعالیت مغزی کمتری در پیشانی چپ دارند .بر اساس
مدلهای پیشنهاد شده برای ناقرینگی آلفای پیشانی،
تمایالت نزدیکی و پردازش هیجانها و اطالعات مثبت با
فعالیت بیشتر (توان آلفای کمتر) پیشانی سمت چپ و
تمایالت کنارهگیری و پردازش هیجانها و اطالعات منفی با
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فعالیت آلفای پیشانی سمت چپ (کاهش فعالیت پیشانی
چپ) و کاهش فعالیت آلفای پیشانی راست (افزایش فعالیت
پیشانی راست) دیده میشود (ماترسال و همکاران2008 ،؛
استورات و همکاران .)2010 ،همانگونه که پیشتر ذکر شد،
به طور معمول هر فرد یک ناقرینگی را به صورت جانبی
نشان میدهد ،در برخی افراد بخش پیشانی چپ و در برخی
دیگر بخش پیشانی راست فعالتر است .پایه این عدم تقارن
در فعالیت نیمکرهای که فرکانس آلفا نمایانگر آن است به
طور دقیق مشخص نشده است .این امر میتواند محصول
ناقرینگی در فرافکنیهای نورونی از ساختارهای زیرقشری
برای هر نیمکره یا تفاوتهای ذاتی در الگوهای درون
نیمکره ای برانگیختگی یا ترکیبی از این دو عامل یا عوامل
دیگر باشد (دیویدسون .)1998 ،موضوعی که همچنان حل
نشده باقی مانده است این است که آیا عدم تقارن آلفای
جلوی سر راست بازتابی از یک صفت مزاجی باثبات است یا
تنها ممکن است یک حالت گذرا باشد .شواهد به دست آمده
هر دو را نشان داده است .برخی از پژوهشگران نشان دادهاند
که عدم تقارن آلفای پیشانی با مزاج فردی و درجهای از
خطر ابتال به تحول بعدی آسیبشناسی روانی ،رابطه دارد
(کیسر 3و همکاران .)2018 ،بنابراین تفسیر دقیق و ثابت از
مکانیسم نوروفیزیولوژی ناقرینگی آلفای پیشانی نیاز به
پژوهشهای بیشتر دارد.
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فعالیت بیشتر پیشانی سمت راست ارتباط دارد که به ترتیب
باعث افزایش عاطفۀ مثبت و منفی میشوند (کیسر و
همکاران .)2018 ،همچنین  FAAدر حالت استراحت
پیشبینیکنندۀ پاسخهای عاطفی به محرکهای هیجانی
است .بنابراین  FAAممکن است یک ویژگی صفت مانند که
روی سبک عاطفی تأثیر می گذارد و یا نشاندهندۀ یک
نابهنجاری انگیزشی باشد (پیزاگالی .)2007 ،پژوهشهای
مختلف نیز نشان داده است که بیماران مبتال به  IBSبه
طور معمول هیجانهای منفی بیشتری را تجربه میکنند.
این افراد که توجه بیشتری به محرکهای منفی دارند،
عاطفه منفی بیشتری را نیز نشان میدهند و در حضور
هیجانهای منفی ،احساسهای احشایی در آنها پررنگتر و
به عنوان احساسات دردناک برچسب زده میشوند
(موسکاتلو 1و همکاران .)2016 ،
از سوی دیگر ،بیش فعالیتی درمناطق پیشپیشانی راست
(توان آلفای کمتر) با گوش به زنگی بیش از حد ،بازداری
رفتاری و کنارهگیری و توان آلفای کمتر در پیشانی چپ نیز
به صورت منفی با فاجعهسازی رابطه دارد (جنسن 2و
همکاران .)2015 ،بر اساس مدل شناختی -رفتاری ،IBS
فاجعهسازی و گوش به زنگی بیش از حد ،دو شیوۀ شناختی
رایج است که بیماران بر اساس آنها به عالئم گوارشی
تکرارشونده و رویدادهای زندگی خود واکنش نشان میدهند
و در نتیجه روی شدت عالئم گوارشی ،به ویژه درد ،پاسخ
های هیجانی (مانند ترس ،اضطراب و افسردگی) و
راهبردهای مقابلهای آنها تأثیر میگذارد (کندی و همکاران،
.)2012
یافتههای به دست آمده در پژوهش حاضر شامل میانگین
توان آلفای بیشتر ،فرکانس پیک آلفا و ناقرینگی آلفای
پیشانی کمتر ،در بیماران مبتال به  IBSدر مقایسه با گروه
سالم بیش از همه مشابه با یافتههای به دست آمده در
اختالالت افسردگی (جاورسکا و همکاران2012 ،؛ کمپ و
همکاران2010 ،؛ استورات و همکاران )2010 ،است .این
الگوی مشابه بین  IBSو اختالالت افسردگی میتواند نشانگر
Muscatello
Jensen

تشکر و قدردانی
این پژوهش با مساعدت و همکاری آزمایشگاه ملی نقشه-
برداری مغز انجام شد و از مدیریت محترم آزمایشگاه و
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این مطالعه دارای چند محدودیت است .طرح مقطعی
پژوهش اجازه بررسی این موضوع را نمیدهد که تغییرات
دیده شده در  EEGنشاندهندۀ یک علت مستعدکنندۀ
پاتوفیزیولوژیکی در  IBSیا نتیجۀ تجربۀ مزمن درد و سایر
نشانههای بیماری است .مسئلۀ دیگر این است که در غیاب
گروههای کنترل بیماران سایر اختالالت کنشی گوارشی یا
سایر بیماران درد مزمن ،امکان بررسی این موضوع وجود
ندارد که آیا تفاوتهای دیده شده مختص  IBSاست یا
اینکه جنبهای کلی از درد مزمن به شمار میرود .بنابراین
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی ،طرحهای طولی
و استفاده از گروههای کنترل بیمار ،مورد توجه جدی قرار
گیرد .همچنین بررسی سایر خصیصههای نوسانات مغزی از
جمله طیف توان در تمام باندهای فرکانسی میتواند به
شناسایی عوامل مغزی دخیل در  IBSکمک بیشتری کند و
الزم است در پژوهشهای بعدی مورد توجه قرار گیرد.
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نابهنجاریهای نوروفیزیولوژی مشترک بین این دو اختالل
باشد و جهت درمان  IBSرا به سمت استفاده از درمانهای
انجامشده برای اختالالت افسردگی سوق دهد .این یافتهها
حاکی از تفاوت در عملکرد مغزی بین افراد مبتال به  IBSو
افراد سالم در سطح قشر مغز است که میتوانند به عنوان
نشانگرهای زیستی جهت تشخیص در بیماران مبتال به IBS
مورد استفاده قرار گیرند .نتایج به دست آمده عالوه بر فهم
بهتر از مکانیسمهای عصبشناختی دخیل در  IBSمیتواند
پیشنهاددهندۀ استفاده از درمانهای مبتنی بر تعدیل و
اصالح امواج مغزی ،مانند نوروفیدبک یا درمانهای مبتنی بر
تحریک مغزی مانند تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه-
ای )tDCS( 3و تحریک مغناطیسی فراجمجمهای)TMS( 4
برای کاهش شدت عالیم  IBSباشد و تغییر در نشانگرهای
زیستی به دست آمده به عنوان شاخصی از اثربخشی درمان-
های به کاربرده شده ،مورد استفاده قرار گیرد.
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-وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و از تمامی شرکت
کنندگان در پژوهش که با صبر و شکیبایی ما را در انجام
. تشکر و قدردانی میشود،این پژوهش یاری نمودند

 که صمیمانه ما را در انجام اینEEG کارشناسان بخش
 همچنین از. تشکر و قدردانی میشود،پژوهش یاری کردند
مدیریت محترم پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد
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