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Abstract
Background and Aim: Stress occurs frequently every day and has delayed effects. If the frequency of stress
is too high and homoeostatic mechanisms cannot return the brain to the normal state, a person becomes prone to
chronic stress. The aim of this study was to evaluate the survival of acute stress on electroencephalographic (EEG)
changes along with hormonal changes and self-examination of stress in soldiers.
Methods: A total of 24 healthy young men (soldiers) agreed to participate in the project. Before and 20 minutes
after (recovery phase) performing the Trier social stress test (TSST); self-examination of stress, cortisol
measurements in saliva and EEG recording were taken. Scores for emotional intelligence and IQ, and the
depression, anxiety and stress score (DASS) were determined.
Results: There was a significant negative correlation between emotional intelligence and the DASS score in
soldiers. Analysis of repeated measures showed that the level of salivary cortisol and the self-reported stress score
were increased after the TSST (p<0.05). Whereas the cortisol level continued to increase, the self-report score
was back to the pre-stress level after the recovery phase. The relative power of the alpha band in the closed eye
was increased in most regions after stress, which was still high after recovery (P<0.001). Nonlinear indices of the
fractal dimension of Ketz and spectral entropy in the prefrontal channels were reduced only after TSST and
patients had returned to pre-stress levels after recovery (P<0.05).
Conclusion: Increase of the alpha rhythm of almost all regions of brain and decrease of non-linear features,
fractal Ketz and spectral entropy in the prefrontal region can be valid markers of stress in the brain.
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 7مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،پژوهشکده سبک زندگی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ،تهران ،ایران
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چکیده
زمینه و هدف :استرس بطور مکرر روزانه اتفاق می افتد و دارای تاثیرات تاخیری است .اگر تکرار استرسها زیاد باشد و مکانیزمهای
برگرداننده همئوستازی در مغز فرصت کافی نداشته باشند ،فرد مستعد استرس مزمن می شود .هدف این مطالعه بررسی ماندگاری استرس
حاد بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی ) (EEGدر کنار تغییرات هورمونی و خودگزارشی استرس در نیروهای سرباز وظیفه است.
روشها :بدین منظور  42مرد جوان سالم (سرباز وظیفه) داوطلبانه در طرح شرکت کردند .قبل از انجام تست و بعد از  45دقیقه (فاز
ریکاوری) از اجرای تست استرس اجتماعی  75دقیقهای ،میزان خودگزارشی استرس ،سنجش کورتیزول در بزاق و ثبت  EEGگرفته شد.
همچنین نمره هوش هیجانی ،بهره هوشی ،سطح استرس ،اضطراب و افسردگی ) (DASSافراد مشخص شد.
یافتهها :بین مقدار نمره هوش هیجانی و  DASSدر سربازان رابطه معنادار منفی وجود داشت .آنالیز واریانس مکرر نشان داد که سطح
کورتیزول بزاقی و نمره خودگزارشی استرس سربازان بدنبال تست استرس افزایش معنادار پیدا کرده بود ) ،(P<0.05اما در فاز ریکاوری تنها
نمره خودگزارشی به قبل از استرس برگشته بود و سطح کورتیزول روند رو به افزایش را ادامه داده بود .همینطور قدرت نسبی باند آلفا در
چشم بسته در اکثر کانالها بعد از استرس افزایش یافته بود که بعد از ریکاوری نیز هنوز بالا بود ) .(P<0.001شاخصهای غیرخطی بعد
فرکتال کتز و آنتروپی طیفی در کانالهای پیش پیشانی کاهش پیدا کرده بود ) (P<0.05که بعد از ریکاوری به سطح قبل از استرس برگشته
بود.
نتیجه گیری :افزایش شاخص آلفای  EEGدر چشم بسته در اکثر مناطق مغز و کاهش شاخصهای غیرخطی فرکتال کتز و آنتروپی
طیفی در منطقه پیشپیشانی می توانند بیانگر معتبری برای وجود استرس در مغز باشند.
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کلیدواژهها :استرس حاد اجتماعی ،کورتیزول ،الکتروانسفالوگرافی ،شاخصهای غیرخطی ،سرباز.
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مقدمه

روشها
مطالعه از نوع تحلیلی مداخله ای بود و در یک دانشگاه علوم
پزشکی نظامی در شهر تهران آنجام شد.
آزمودنيها :نمونه ها از مردان جوان سالم که در یک دانشگاه
علوم پزشکی نظامی در شهر تهران مشغول خدمت سربازی و
متقاضی شرکت در مطالعه بودند ،انتخاب شدند .معیارهای ورود به
مطالعه محدوده سنی بین  73تا  43سال ،دارای سلامت جسمانی و
روانی ،عدم تاریخچه اختلالات روانی ،مصرف داروهای روانگردان،
مصرف مواد مخدر ،جراحی در ناحیه ستون فقرات و سر و مصرف
سیگار و نداشتن عادت ورزشی منظم بودند .معیار خروج عدم
همکاری داوطلب در طی آزمونها بود.
روش اجرا :از افراد خواسته میشد روز مراجعه برای تست
استرس اجتماعی ( TSSTدر ادامه توضیح داده می شود) در یک
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استرس ،تجربه آسیبرسانی است که میتواند سبب بروز
بیماری های جسمی و روانی شود ( )7که تکرار آن در افراد نظامی
بالاست .تحقیقات نشان داده است که استرس حاد باعث افزایش
کارآیی ارگانهای مختلف مانند سیستم عصبی ،قلبی عروقی و
اندامهای دیگر میشود ،در حالیکه در استرس مزمن تغییرات به
سمت کاهش کارآیی و آسیب آنها پیش می رود ( .)4محققان
معتقدند که پاسخ به استرس فردی است و فاکتورهای مهمی شامل
شیوه رویارویی فرد با استرس ،عوامل ژنتیکی ،سبک زندگی و رفتار
فرد بر آن تاثیر میگذارد (.)9
سیستم استرسی در مواجهه با عامل استرسزا فعال میشود
بدین ترتیب با ورود گلوکز بیشتر به سلولها ،افزایش فشار خون و
تقویت حافظه به فرد کمک کند تا راهکاری برای مقابله با عامل
استرسزا پیدا کند .چنانچه تداوم استرس بیش از توان فرد باشد و
فرصت ریکاوری و بازگشت به شرایط آرامش وجود نداشته باشد،
این تغییرات به سمت افزایش بروزخطرات قلبی-عروقی و
متابولیکی ،اختلال در حافظه ،قدرت تحلیل و کاهش توجه پیش
میرود (.)4
تحقیقات نشان داده است که در پاسخ به استرس ،افزایش
پلاسمایی هورمونهایی مثل گلوکوکورتیکوییدها ،نوراپی نفرین و
دیگر کاته کولآمینها و تغییرات مورفولوژیک و عملکردی در
مناطق مختلف مغزی به وجود میآید .استرسورهای فیزیکی و
روانشناختی به ترتیب سبب تحریک ساقه مغز و سیتم لیمبیک -
شده که در نهایت منجر به ورود اطلاعات از این دو ناحیه به هسته-
های پاراونتریکولار و فعال شدن آنها با عث ترشح هورمون
) CRH (Corticotrophine Releasing Hormoneاز سلول-
های کوچک آن میشود .سلولهای  CRHترشح شده با اثر بر
سلولهای ترشح کننده ACTH (Adernocorticotropine
) Hormoneدر هیپوفیز قدامی موجب ترشح  ACTHشده و این
هورمون پس از ترشح در خون بر سلولهای ناحیه فاسیکولر موجود
در قشر غده فوق کلیه اثر کرده و موجب ترشح گلوکورتیکوییدها
(کورتیزول در انسان) میشود .کورتیزول با عبور از سد خونی مغزی
به گیرندههای خود که در نواحی هیپوکمپ ،آمیگدال و هسته
پاراونتیکولار هیپوتالاموس متصل میشود و بر عملکرد آنها اثر می
گذارد (.)2
به منظور بررسی تاثیرات استرس بر رفتار ،روان ،شناخت و
عملکردهای فیزیولوژیکی فرد ،می توان از روشهایی مانند)7 :
خود گزارشی در قالب پرسشنامههای تعیین میزان استرس درک
شده )4 ،بررسیهای نوروفیزیولوژیک و تغییرات سطح هورمونی
مثل کورتیزول و نورآدرنالین ،و  )9بررسیهای سیگنالهای
الکتریکی بدن استفاده نمود ( .)0بررسیهای الکتروانسفالوگرافی در
تعیین استرس ،در اول راه قرار دارد اما نتایج جالبی در سطح تفکیک
شرایط استرس از غیر استرس مغز بر اساس آنالیزهای پیشرفته

سیگنالهای مغزی گزارش شده است ( .)6مطالعات نشان دادهاند که
در حین استرس ،نسبت قدرت امواج آلفا کم میشود و قدرت امواج
بتا زیاد میشود و این افزایش قدرت باند بتا با کاهش نوسانات
ضربان قلب و افزایش کورتیزول در ارتباط است ( .)1نسبت امواج
تتا بر بتا که شاخص عملکرد توجهی قشر پریفرونتال است در
شرایط استرس ،کاهش مییابد ( .)8این نتایج حاکی از آن است که
در شرایط استرسی بدلیل بالا رفتن اضطراب ،نقش کنترلی بالا به
پایین قشر پریفرونتال داخلی کم می شود ،و از طرف دیگر کاتکول
آمینها آزاد شده بدنبال استرس نیز بطور مستقیم بر عملکرد توجهی
پریفرونتال داخلی اثر میگذارند و انعطاف پذیری سیناپسی را
کاهش میدهند .در نتیجه قدرت شناختی فرد کاهش مییابد (-8
 .)75در گروهی از مطالعات انجام شده در مورد استرس ،فعالیت
باند آلفا و بتای دو نیمکره مغزی در نواحی پیشانی و پیش پیشانی
بررسی شدند ( .)77 ,3نتایج این مطالعات نشان داد که فعالیت آلفا
ناحیه پیشانی نیمکره راست در افراد دارای استرس بیشتر بود (.)77
همچنین فعالیت بیشتر آلفا و بتا نیمکره چپ مغز در ناحیه پیش
پیشانی گزارش شده است ( .)3در تعداد بسیار اندکی از مطالعات
کاهش بعد همبستگی و بعد فرکتال ( )74و کاهش آنتروپی ()79
در  EEGافراد مبتلا به استرس گزارش شده است .حسینی و
همکارانش نشان دادند که بعد همبستگی و بعد فرکتال و نمای
لیاپانوف دارای قدرت تفکیکی بالا در تمایز حالت آرامش از حالت
هیجان منفی است ( .)72چون مطالعات نشان داده اند با وجود رفع
عامل استرسزا هنوز سطح کورتیزول بالا میماند ( )0و بنظر می
آید تاثیرات آن بر مغز نیز می بایست باقی بماند و از طرف دیگر
این موضوع در نیروهای نظامی که می بایست تصمیم گیریهای
مهمی در محیط رزم بگیرند از اهمیت ویژه ای برخوردار است .لذا
هدف این مطالعه بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر
تغییرات خطی و غیر خطی سیگنال  EEGدر سربازان وظیفه جوان
همراه با بررسی هورمونی و خود گزارشی بود.
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وضعیت روانی نرمال بوده و شب گذشته خواب کافی داشته باشند
و یک ساعت قبل از تست چیزی میل نکرده باشند .در روز انجام
تست ابتدا از فرد نمونه بزاق و EVAS (Emotional visual
) analogue scaleگرفته می شد .تست  EVASشامل یک درجه
بندی  5تا  75بود که نمره  5یعنی کاملا بدون استرس و نمره 75
یعنی حداکثر استرسی که برای فرد عذاب آور است .سپس در حالت
نشسته و استراحت ،ثبت  EEGبه مدت دو دقیقه (یک دقیقه چشم
باز و یک دقیقه چشم بسته) گرفته شد .در ادامه فرد وارد شرایط
استرس حاد بر اساس پروتکل  TSSTمی شد .بر طبق این پروتکل
فرد وارد اتاقی می شد که دو داور مرد که از قبل افراد با آنها آشنایی
نداشتند پشت میز قرار داشتند .فرد ایستاده به مدت  4دقیقه شرح
وظایف شغلی خود را بیان می کرد .در طول جلسه داوران چهره
خنثی بخود می گرفتند و تنها به صحبتهای فرد گوش می دادند و
عکس العملی جز هشدار به فرد برای ادامه صحبتش نداشتند .بعد
از  4دقیقه اول در  8دقیقه دوم از فرد خواسته می شد از عدد ،4549
تعداد  71رقم به عقب را بشمارد و هر بار اشتباه شمرد تذکر داده
می شد دوباره از عدد  4549شروع کند تا اتمام  8دقیقه .بعد از
اتمام جلسه بلافاصله دوباره نمونه بزاق و  EVASگرفته میشد و
پس از آن ثبت  EEGبه مدت همان مدت دو دقیقه گرفته میشد.
سپس افراد وارد فاز ریکاوری و استراحت می شدند .در این مرحله
که به مدت بیست دقیقه بود ،افراد به کار خاصی نمیپرداختند و
تنها در اتاق استراحت می کردند و چیزی نمی خوردند .بعد از آن
نیز نمونه بزاق و  EVASو ثبت  EEGگرفته میشد.
در انتها از پرسشنامههای مربوط به خصوصیات فردی،
پرسشنامه بهره هوشی  ،Raymond Cattellهوش هیجانی Bar-
 onو) DASS (Depression Anxiety Stress Scalesاستفاده
شد.
پرسشنامه  Cattellفرم  Bکه مخصوص بزرگسالان است ،و از
چهار خرده آزمون ردیفها ،طبقهبندیها ،مظروفها و شرایط تشکیل
شده است ،استفاده شد .مقیاس  Cattellاندازه گیری عامل استعداد
ذهنی عمومی را در سن بزرگسالی امکان پذیر می سازد (.)70
هوش هیجانی  35 Bar-onسوال دارد که شامل  70خرده مقیاس
است و هر خرده مقیاس شامل  6سوال می باشد ( )76و پرسشنامه
 47سوالی )DASS (Depression Anxiety Stress Scales
مجموعه ای از سه زیر مقیاس خودسنجی است که برای اندازه
گیری حالتهای هیجانی منفی ،اضطراب ،افسردگی و تنیدگی
طراحی شده است .هر یک از زیر مقیاس ها شامل  1ماده است
( .)71تست  EVASبرای کمی کردن وضعیت اضطرابی فرد بر
اساس معیار درجه بندی چشمی میباشد .درجات بصورت حالات
چهره و از حالت بدون هیچگونه استرس و اضطراب تا اضطراب
شدید و ناتوان کننده بین  5تا  75طبقه بندی شدهاند (.)6
اندازه گیری کورتیزول بزاق :بدین منظور نمونه های گرفته
شده پس از کد گذاری و سانتریفوژ در فریزر  -85نگهداری شدند.

برای سنجش کورتیزول از کیت کورتیزول بزاقی انسان ساخت
شرکت  IBLآلمان استفاده شد .مراحل کار طبق پروتکل استاندارد
کیت و خواندن غلظت ها از روی غلظت نوری بدست آمده توسط
دستگاه الایزا انجام شد .در نهایت غلظت کورتیزول بزاقی بصورت
نانومول در لیتر گزارش شد.
ثبت و تحلیل سیگنال  :EEGبرای ثبت سیگنال  ،EEGاز
دستگاه مدل از دستگاه  32 EEGکاناله Mitsar EEG 202
 machineساخت روسیه استفاده شد .در ضمن از کلاه ثبت EEG
و الکترودهای نقره-نقره کلرید استفاده گردید .الکترودها بر طبق
استاندارد الکترودگذاری  45-75بر روی کلاه نصب شدند .الکترود
زمین بر روی وسط سر قرار گرفت .الکترود رفرنس روی  Czبود.
الکترودهای دیگر روی نقاط مختلف که در شکل  7نشان داده شده
است قرار داشتند .پوست زیر الکترودها توسط الکل تمیز می شد و
با تزریق ژل به زیر الکترود سعی می شد مقاومت الکترودها به زیر
 70کیلو اهم برود .از فرد خواسته می شد در هنگام نمونه گیری
آرام باشد و حرکتی نکند .در هنگام گرفتن دیتا بعد از یک دقیقه
چشم باز همزمان با خواستن از فرد برای بستن چشم دیگر ،چشم
بسته روی دستگاه زده می شد .مقدار انتخاب شده از هر قسمت
چشم باز و بسته بدون در نظر گرفتن چند ثانیه ابتدا و انتهای ثبت
بود .فرکانس نمونه برداری  055نمونه بر ثانیه ،با رزولوشن 74
بایت ثبت و ذخیره شد.
برای تحلیل داده های  EEGدر نرم افزار MATLAB 2014
از روشهای خطی ،غیرخطی استفاده شد .پیش پردازش شامل
فیلترینگ سیگنال بین باند  25-5,4هرتز ،بررسی چشمی تک تک
سیگنالها و حذف آرتیفکتها بود .تحلیل خطی استخراج قدرت
نسبی (قدرت هر باند به روی مجموع باندها) دامنه فرکانسی
استاندارد در کانالهای ثبات بود .این باندها شامل (دلتا 2-5 :هرتز،
تتا 8-2 :هرتز ،آلفا  75-8 :7هرتز ،آلفا  74-75 :4هرتز ،بتا -74: 7
 76هرتز ،بتا  45-76 :4هرتز ،بتا  95-45 :9هرتز ،گاما 25-95 :7
هرتز و گاما  05-25 :4هرتز) بودند ( .)73 ,78شاخصهای
غیرخطی مورد بررسی شامل آنتروپی نمونه (حوزه زمان) SampEn
( ،)45 ,73آنتروپی طیفی (حوزه فرکانس)  ،)47( SpEnبعد فرکتال
پتروشن  Petrosianو کتز  )73( Katzبود .همه شاخصها برای دو
حالت چشم باز و بسته برای سه حالت استراحت ،بعد از استرس و
بعد از ریکاوری محاسبه شدند.
ملاحظات اخلاقي :این طرح زیرمجموعه ای از طرح تحقیقاتی
پروژه  2302مصوبه  39/50/4مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه
علوم پزشکی بقیه الله (ع) می باشد .قبل از شروع مداخله جلسه
توجیهی برای سربازان برگزار و فرم رضایت آگاهانه توسط آنها
تکمیل گردید.
تجزیه و تحلیل آماری :برای مقایسه نمره  ، EVASسطح
کورتیزول و شاخصهای خطی و غیرخطی ( EEGکه بر اساس
آزمون کلموگروف-اسمیرونوف از توزیع نرمال برخوردار بودند) بین
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سه حالت استراحت ،بعد از استرس و بعد از ریکاوری از آزمون آنالیز
واریانس تکرار انداز گیری و برای مقایسه دو به دو از آزمون
 bonferroniاستفاده شد .از آنجاییکه کانالهای  EEGرفتار
مرتبط با هم دارند برای دقت در ارائه نتایج مقدار معناداری 5/50
بر تعداد کانالها ضربدر باندها تقسیم میشود .لذا سطح معناداری
قابل قبول برای باندهای نسبی  EEGکمتر از  5/55578بود و
برای شاخصهای غیر خطی که در باند خاصی نبود ،سطح معناداری
کمتر از  5/5576قابل قبول بود.

جدول .9-اطلاعات توصیفی آزمودنی ها در هر یک از پرسشنامه های هوش
هیجانی ،بهره هوشی و ( DASSتعداد =)42
متغیر

افسردگي

اضطراب

نتایج
 42مرد سرباز وظیفه در این مطالعه مورد آزمایش قرر گرفتند.
میانگین و انحراف استاندارد متعیرهای سن ،بهره هوشی و هوش
هیجانی به ترتیب  940/2±90 ،772/1±95 ،49/0±4/0بدست
آمد .نتایج پرسشنامه های هوش هیجانی ،بهره هوشی ،نمره
تفکیکی پرسشنامه  DASSدر جدول 7-آورده شده است.
نتایج تحلیلي :نتایج مقایسه  EVASبین سه حالت قبل ،بعد
از استرس و بعد از  45دقیقه ریکاوری بر اساس آنالیز واریانس
تکرار اندازگیری حاکی از افزایش معنادار اضطراب و استرس افراد
بعد از  TSSTو برگشت به حالت استراحت بعد از ریکاوری
داشت(( )P=5/555558 ،F=21/91شکل.)7-

استرس

نرمال
خفیف
متوسط
شدید
خیلی شدید
نرمال
خفیف
متوسط
شدید
خیلی شدید
نرمال
خفیف
متوسط
شدید
خیلی شدید

متاهل

درصد
60/4
8/1
79
2/9
1/8
04/4
79
79
8/1
79/7
29/0
71/2
47/1
8/1
8/1
79

شاغلین

29

تحصیل کرده لیسانس

06

شکل .9-مراحل کار مطالعه :دریافت همزمان خودگزارشی استرس ،کورتیزول بزاقی و ثبت  EEGو مراحل پردازش EEG
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شکل .2-میانگین و  CI 95%مقدار  EVASدر سه حالت استراحت ،بعد از استرس و ریکاوری.
** :تفاوت بین بعد از استرس و استراحت -بعد از استرس و بعد از ریکاوری با سطح معناداری کمتر از 5/5557
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آنالیز واریانس تکرار اندازه گیری نشان داد که سطح کورتیزول
بزاقی نیز بعد از استرس بطور معناداری بالا رفت که این افزایش
همچنان بعد از  45دقیقه ریکاوری باقی مانده بود (F=4/09, p-
)( value=0/048شکل.)4-
آنالیز واریانس تکرار انداز گیری در  97کانال و در قدرت نسبی
باندهای فرکانسی و شاخصهای غیرخطی بین سه حالت استراحت،
بعد از استرس و ریکاوری نشان داد که افزایش معناداری (p-
 )value< 0.00001تنها در باند فرکانسی آلفا در وضعیت چشم
بسته در اکثر کانالها بدنبال استرس دیده شد (شکل .)9-در بین
شاخصهای غیرخطی تنها کاهش نزدیک به معناداری <(p-value

) 0.008در شاخص بعد فرکتال  Katzدر حالت چشم بسته بعد از
استرس در مقایسه با استراحت در کانال  FP1, FP2و  FPZدیده
شد (شکل .)2-همین نتایج برای شاخص آنتروپی طیفی در چشم
بسته با سطح معناداری ) (p-value<0.05رخ داد (شکل.)0-
بین نمره هوش هیجانی و  DASSو تفاوت بین  EVASقبل
و بعد از استتترس رابطه خطی معنادار منفی وجود داشتتت .بدین
معنی هر کس از هوش هیجانی بالاتری برخوردار بود نمره مجموع
 DASSکمتر و افزایش کمتر  EVASبدنبال استتترس داشتتت
(جدول .)4-در حالیکه هیچ رابطه معناداری بین بهره هوشتتی و
 DASSیا اختلاف  EVASبعد از استرس نبود.

شکل .3-میانگین و  CI 95%غلظت کورتیزول بزاقی در سه حالت استراحت ،بعد از استرس و ریکاوری.
* :تفاوت بین وضعیت استراحت با بعد از استرس و بعد از ریکاوری با سطح معناداری کمتر از 5/50
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شکل .4-میانگین و  CI 95%مقدار شاخص قدرت نسبی باند آلفا در چشم بسته در سه حالت استراحت ،بعد از استرس و ریکاوری.
** :تفاوت بین وضعیت استراحت با بعد از استرس با سطح معناداری کمتر از 5/555557
*** :تفاوت بین وضعیت استراحت با بعد از ریکاوری با سطح معناداری کمتر از 5/555557
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شکل .5-میانگین و  CI 95%مقدار شاخص بعد فرکتال  Katzدر چشم بسته در سه حالت استراحت ،بعد از استرس و ریکاوری.
* :تفاوت بین وضعیت استراحت با بعد از استرس با سطح معناداری کمتر از 5/558

جدول .2-نمره هوش هیجانی DASS ،و تفاوت  EVASقبل و بعد از استرس
R
Sig

EQ

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که بدنبال پروتکل استرس ،TSST
خودگزارشی استرس و سطح کورتیزول بزاقی سربازان بطور
مشخص افزایش یافته بود .اما بعد از ریکاوری با اینکه سربازان
ابراز می کردند که استرسی ندارند و  EVASبه مقدار استراحت

ΔEVAS

DASS

-5/07
5/574

-5/82
5/5557

برگشته بود اما سطح کورتیزول همچنان بالا بود .در باندهای
فرکانسی تنها قدرت نسبی باند آلفا  75-8( 7هرتز) بدنبال استرس
زیاد شده بود که در فاز ریکاوری نیز همچنان بالا مانده بود.
شاخصهای پیچیدگی سیگنال مانند بعد فرکتال  Katzو آنتروپی
طیفی در وضعیت چشم بسته در کانالهای ناحیه پیش پیشانی بعد
2018, Vol. 20, No. 5
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شکل .6-میانگین و  CI 95%مقدار شاخص آنتروپی طیفی در چشم بسته در سه حالت استراحت ،بعد از استرس و ریکاوری.
* :تفاوت بین وضعیت استراحت با بعد از استرس با سطح معناداری کمتر از 5/50
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نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که افراد با نمره هوش هیجانی
بیشتر از نمره  DASSکمتر و تغییرات اضطرابی کمتری بدنبال
تست استرس  TSSTبرخوردار بودند .سطح کورتیزول و نمره
 EVASافراد بدنبال تست استرس افزایش معنادار پیدا کرده بود،
اما در فاز ریکاوری تنها نمره  EVASبه قبل از استرس برگشته
بود و سطح کورتیزول روند رو به افزایش را ادامه داده بود .همینطور
قدرت نسبی باند آلفا در چشم بسته در اکثر کانالها بعد از استرس
افزایش یافته بود که بعد از ریکاوری نیز هنوز بالا بود .شاخصهای
غیرخطی بعد فرکتال کتز و آنتروپی طیفی در کانالهای پیش
پیشانی کاهش پیدا کرده بود که بعد از ریکاوری به سطح پایه
برگشته بود .به نظر می رسد بعضی شاخصهای  EEGمتاثر از
استرس با تغییرات سطح کورتیزول و اثرات آن بر مغز همراستا
هستند .در حالیکه بعضی دیگر با بخش اگاهانه و خودگزارشی
استرس همراستا هستند .بدین منظور مطالعات دقیق تر و کاملتر
پیشنهاد میگردد .نکته کاربردی این مطالعه این است که با وجودی
که فرد تحت استرس بعد از مدت کوتاهی احساس درک استرس
را از دست می دهد اما سیستمهای بیولوژیک (هورمونی و مغزی)
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از استرس کاهش نشان داد که در فاز ریکاوری به وضعیت استراحت
برگشته بود .همچنین نتایج ارتباط بین متغیرها نشان داده بود که
نمره هوش هیجانی با سطح سلامت روانی بر اساس  DASSو
احساس استرس بدنبال پروتکل  TSSTرابطه معنادار معکوس
داشت .بدین معنی که هر چه مقدار هوش هیجانی بالاتر بوده مقدار
نمره  DASSو افزایش خودگزارشی استرس کمتر بوده است .نتایج
این مطالعه در مورد تغییرات کورتیزول و خودگزارشی درک استرس
بدنبال  TSSTتوسط مطالعات مشابه قابل تایید است ( .)44نکته
قابل توجه این است که در فاز ریکاوری با اینکه فرد هیچ احساسی
از استرس نداشته اما سطح کورتیزول بزاقی که بدنبال استرس بالا
رفته بود همچنان بالا باقی مانده بود و بالطبع بدلیل گیرنده هایی
که کورتیزول و  CRHمترشحه از هیپوتالاموس در مغز دارد (،)2
تاثیرات استرس همچنان در مغز باقی می ماند که احتمالا در نتایج
قدرت نسبی آلفا این مطالعه منعکس شده است .تغییرات EEG
بدنبال  TSSTتاکنون انجام نشده است .مطالعات قبلی که توسط
مدلهای دیگر مانند انجام محاسبات ریاضی یا تماشای کلیپ های
با محتوای منفی ایجاد استرس کرده بودند ،افزایش باند آلفا ،بتا و
تتا را گزارش کرده بودند ( .)42 ,49 ,77 ,3افزایش باند آلفا با
اضطراب رابطه مستقیم و بالایی دارد ( )40و از طرف دیگر با توجه
و هوشیاری رابطه دارد ( .)46در نتیجه شاید بتوان بیان کرد که در
مطالعه حاضر ،تست  TSSTبا افزایش توجه و هوشیاری که در
مرحله حاد استرس و فاز افزایش کارایی استرس وجود دارد ( )41و
اضطراب ناشی از تست باعث تحریک تولید باند آلفای مغز شده
است .در مطالعه  Alonsoو همکارانش در سال  4570مشاهده
گردید که در حین استرس تست شناختی و جلوگیری از خوابیدن،
باند آلفا بین  75تا  74هرتز و بتا افزایش می یابد و انتروپی
اپروگزیمیت کاهش می یابد ( .)48همچنین کاهش بعد فرکتال
سیگنال  EEGدر وضعیت احساس منفی و استرس گزارش شده
است ( .)43از آنجاییکه سیگنال مغزی از دینامیک پیچیده و
غیرخطی برخوردار است بررسی های غیرخطی آن نمود بهتری از
وضعیت مغز می باشد ( .)95منطبق با یافته های قبلی ()43 ,79
مطالعه حاضر نیز نشان داد که شاخصهای غیرخطی بعد فرکتال
کتز و انتروپی طیفی در چشم بسته فورا بعد از استرس در ناحیه
پیش پیشانی کاهش یافته بود اما برخلاف باند آلفا در چشم بسته
بعد از ریکاوری به سطح نرمال برگشته بود .کاهش پیچیدگی یک
سیستم کیاتیک قدرت تطابق پذیری آن را کاهش می دهد و
سیستم در معرض آسیب بیشتر قرار می گیرد ( .)97کلاس بندی
وضعیت روانی فرد بر اساس داده های  EEGو دیگر اطلاعات
فیزیولوژیک مانند دمای پوست ،ضربان قلب و ریتم تنفس ،دما و
مقاومت گالوانیک پوست توسط محققین مختلف ارائه شده است و
این تفکیک حالات مختلف مثبت و منفی با سطح برانگیختگی
مختلف با ضریب اطمینان خوبی توسط  EEGگزارش شده است
( .)43در این میان شاخص های غیرخطی سیگنال از قدرت

تفکیکی بالایی برخوردار بودند ( .)94تاثیر استرس بر ارتباطات
مغزی و شاخصهای شبکه ای مغز نیز دیده شده است بدین معنی
که در وضعیت استراحت و استرس و بعد از استرس ارتباطات مغزی
تغییر می کند ( .)6در اکثر این مطالعات تغییرات  EEGحین بروز
حالت منفی یا استرس بررسی شده است و مطالعات اندکی به
بررسی تغییرات مغزی بعد از دوره ریکاوری پرداخته اند .سینها و
همکارنش در سال  4576با بررسی  fMRIاز افراد حین استرس و
چهار دقیقه بعد آن نشان دادند که فعالیت مناطقی مانند
هیپوتالاموس ،آمیگدال و استراتوم شکمی و قشر پیش پیشانی
داخلی با استرس افزایش و فعالیت قشر پیش پیشانی خارجی و
اینسولا کاهش یافته است که با تغییرات کورتیزول رابطه داشته و
در فاز ریکاوری نیز این تغییر فعالیت هنوز باقی مانده بود( .)99اما
این مطالعه نشان داد که تا  45دقیقه بعد از استرس در حالت چشم
بسته هنوز افزایش قدرت نسبی باند آلفا بدلیل استرس کاهش
نیافته بود درحالیکه کاهش شاخصهای فرکتال و آنتروپی طیفی بعد
از استرس به حد نرمال برگشته بود.
محدودیتهای این مطالعه عدم بررسی تغییرات  EEGحین
پروتکل استرس و عدم استفاده از الگوریتمهای کلاسه بندی برای
تفکیک حالت استراحت ،استرس و ریکاوری بر اساس شاخصهای
 EEGیا پیش بینی سطح کورتیزول بر اساس شاخصهای EEG
بود که این موارد می تواند در مطالعات بعدی مورد پیگیری قرار
گیرد .در نهایت تاثیر مداخلات مختلف کنترل استرس را بر
ماندگاری استرس از لحاظ فیزیولوژیک پیشنهاد می شود.
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.مریم عالم عارف و آقای عسگر امامقلی کمال تشکر را دارد
 نویسندگان این مطالعه اعلام می کنند که:تضاد منافع
.هیچگونه تضاد منافعی در مطالعه وجود ندارد

همچنان در وضعیت استرسی هستند و این حالت حتی بعد از بیست
.دقیقه بعد از استرس ادامه دارد
 نویسندگان این طرح از آزمایشگاه مرکز:تشکر و قدرداني
، خانمها زهرا بوربور،تحقیقات علوم اعصاب و همکاران گرامی
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