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ABSTRACT

P300 Sources

The P300 event-related potentials (ERPs) has implicated in outcome evaluation and
reward processing. It is controversial how reward processing affects the neural sources
of P300. We try to investigate the effect of feedback on the neural sources of P300
component. Thirty healthy subjects were participated and their EEG signals were
recorded by thirty channels through the start (30 minutes), feedback (60-90 minutes) and
last (30 minutes) segments. We analyzed feedback segment where an equal number of
audio and visual stimulus were applied to the participants to perform audio and visual
recognition tasks. We punished participants for wrong answers where each wrong
answer adds four more tests to this segment. The P300 component was extracted from
the background EEG at all channels using the conventional time-locked synchronous
grand averaging over all time frames and subjects. Next, two well-known source
localization algorithms including standardize low resolution electromagnetic
tomography (sLORETA) and shrinking sLORETA were applied to the P300 waveforms
for estimating the activity of the P300 sources. Our finding show a significant increase
in the activation of P300 sources in the feedback-locked compared to the stimuluslocked over right tempo-parieto-occipital areas (secondary association area) in visual
recognition task, but difference of P300 sources is not significant in audio recognition
task. The discrepancy between the audio and visual task confirms the hypothesis that
our participants considered more probability of wrong answers in the audio task, but
they respond to visual test with more confidence.

Source Localization
Feedback Effect
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چکیده
نتایج تحقیقات پیشییین حاکی از تاثیر یادگیری اپاداش/تنبیهر روی وییگیهای پتانسیییو وابسییته به رویداد
 P300اسییتد در این تحقیب با اعمال الگوریتمهای مکانیابی روی مولفهی  P300اسییتاراش شییده از کانالها،
تاثیر بازخورد در منابع مغزی مولفهی  P300به صییورت دقیبتری اندازهگیری شیییده اسییتد در این راسیییتا،
سییگنالهای  EEGاز  50فرد سیالم در هنگام انجام آزمونهای دیداری و شینیداری با استفاده از  50الکترود
سطحی ااز جنس نقرهر در سه فاز شروع ا 50دقیقهر ،بازخورد ا 80-50دقیقهر و پایان ا 50دقیقهر ثبت شده
استد تعداد محرک های دیداری و شنیداری برای تمامی افراد در فاز بازخورد به صورت یکسان اعمال شده تا
شیرکت کنندگان بتوانند محرکهای دیداری و شنیداری را شناسایی کنندد در این فاز ،شرکت کنندگان برای
پاسی های نادرسیت جریمه شیده به طوری که به ازای هر پاسی نادرست ،چهار آزمون دیگر به این فاز اضافه
میشیودد سیپس الگوهای  P300با اسیتفاده از میانگینگیری گستردهی زمانی روی تمامی افراد استاراش شده
اسیییتد در ادامیه از الگوریتمهیای مکیانیی ابی اسیییتیانیدارد توموگرافی الکترومغناطیس با رزولوشییین پایین
اsLORETAر و  sLORETAکاهش دهنده برای تامین فعالیت منابع مغزی  P300استفاده شده استد نتایج
حاصو از تحلیو منابع مولفهی  P300بازخورد ،حاکی از افزایش معنیدار و قابو توجه تغییرات ،به خصوص در
نواحی آهیانهای-خلفی راسییت انواحی ارتباطی ثانویهر در منابع مولفهی  P300بازخورد در مقایسیییه با منابع
مغزی مولفهی  P300تحریک در آزمون دیداری اسیت اما این اختلا در آزمون شیینیداری معنادار نمیباشییدد
اختلا بین آزمون دیداری و شینیداری این فرضیه را تایید میکند که شرکت کنندگان اشتباه پاس دادن در
آزمونهای شنیداری را محتمو دانسته و با اطمینان بیشتری به آزمونهای دیداری پاس دادهاندد
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هر دو بازخورد اولیه و اطلاعات در مورد پاس صحیح را ترکیب
میکندد آنها بیان کردند که  P300بازخورد نشان دهندهی
فرایند یادگیری بوده که ناشی از همخوانی بازخورد پاس اولیه
با حافظهی فعال است []27د نتایج تحقیب آنها این فرضیه را
تایید میکند که ارزیابی بازخورد هنگامی کارامد است که با
پاس موجود در حافظهی فعال همراستا باشدد در این رابطه،
بهروزرسانی آنی حافظهی فعال ایجاد شده که در آن پاس
صحیح با محتوای اطلاعات زمینهای که بازیابی را تسهیو
میکند ،مرتبط است []27د دامنهی  P300میتواند نشان
دهندهی بهروز شدن حافظهی فعال یا فرایند تصمیمگیری باشد
که بازخورد از طریب آن ارزیابی میشودد از آنجا که شرکت
کنندگان به طور معمول تنها واکنش انتاابی را در حافظهی
فعال نگه میدارند ،یادگیری سریع توسط یک  P300بزرگ برای
آزمایشهای با بازخورد مثبت نشان داده میشود []27د

مولفهی  P300یکی از شناختهشدهترین مولفههای سیگنال
پتانسیو وابسته به رویداد 2است که در هنگام فعالیتهای ذهنی
مرتبط با حافظه و توجه بروز پیدا میکند []8 ،2د چالش اصلی
در تحلیو  ،P300شناسایی تغییرات مولفههای  P300در هنگام
فعالیتهای متفاوت ذهنی است ،چرا که موجک  P300دامنهی
کمی داشته و معمولا در فرایند متوسطگیری استاراش میشودد
شناسایی تغییرات  P300تحت تاثیر عوامو متعددی از جمله
فرد ،تعداد ثبتهای اخذ شده ،کیفیت دستگاه ثبت  8EEGو
الگوریتم های حذ نویز بوده و در کاربردهای کلینیکی ،از دست
رفتن کیفیت  P300استاراش شده از  EEGو در نتیجه عدم
تشایص تغییرات مولفههای آن امری متداول است []5د
در اولین مطالعه در این زمینه با استفاده از الکترودهای عمقی
در مناطب گیجگاهی-میانی در بیماران مبتلا به صرع ،ناحیهی
هیپوکامپ به عنوان منبع  P300معرفی شده است []7د در
مقابو ،مطالعات دیگر روی بیماران دارای سابقهی لوبکتومی یا
آسیب لوب گیجگاهی-میانی ،نشان داد که هیپوکامپ نمیتواند
به عنوان منبع منحصر به فرد این مولفه در نظر گرفته شود []9د
در حقیقت ،باشهای پیشانی ،آهیانهای ،گیجگاهی و سیستم
لیمبیک به عنوان منبع  P300شناخته شده [ ]0 ،8که تصاویر
 fMRIاخذ شده نیز بر این نتیجه دلالت دارند []6د مولفهی
 P300نقش مهمی در پردازش بازخورد و رمزگذاری حافظه
داردد در فرایند تصمیمگیری ،مولفهی  P300بازخورد ،متناسب
با انتظار پاداش و مقدار پاداش تغییر کرده اما معمولا با ارزش
بازخورد اپاداش یا جریمهر تغییر نمیکندد بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که این مولفه ممکن است با بهروزرسانی انتظارات
حاصو از نتایج مرتبط باشد []20 ،5د یافتههای دیگر حاکی ار
آن است که  P300با بهروزرسانی حافظهی فعال 5و رمزگذاری
اطلاعات جدید مرتبط است []28 ،22د
وو و همکارانش [ ]25تاثیر دو پارامتر ارزش و مقدار پاداش بر
مولفهی  P300را مورد بررسی قرار دادندد آنها نشان دادند که
مولفهی  P300به فرایند ارزیابی پیامد از جمله ارزش ،مقدار و
7
انتظار پاداش که همگی مربوط به تاصیص منابع توجه
هستند ،حساس استد ارنست و همکارانش [ ]27نشان دادند
که  P300به طور مستقیم با پردازش بازخورد در پاس های
درست مرتبط استد یافتههای آنها نشان داد که بازخورد
مثبت ،با  P300بزرگتری نسبت به بازخورد منفی همراه بوده
و در واقع  P300نشان دهندهی یک فرا یند یادگیری است که

ژانگ و همکارانش [ ]20تغییرات مولفهی  P300را برای
بازخورد ساده و پیچیده بررسی کردندد در این تحقیب از شرکت
کنندگان خواسته شده تا جذابیت چهرههای غیرواضح و مات را
قضاوت کنند و سپس تصاویر واضح به عنوان بازخورد به آنها

)Event-Related Potential (ERP

2

Working Memory

5

Electroencephalography

8

Attentional

7

هاژکک و همکارانش [ ]29نشان دادند که مولفهی  P300با
بازخورد غیرمنتظره افزایش یافته اما به ارزش بازخورد امثبت
یا منفی بودنر حساس نمیباشدد آنها گزارش کردند که
مولفهی  P300به انتظار پاداش حساس بوده و دامنهی آن در
بازخوردهای غیرمنتظره در مقایسه با بازخوردهای مورد انتظار
بیشتر استد زیلر و همکارانش [ ]28سه مطالعه برای مقایسهی
تاثیر دو نوع بازخورد انماد و تصاویر چهرهی احساسیر روی
مولفهی  P300انجام دادندد شرکت کنندگان در این مطالعه،
بازخورد مثبت و منفی از عموکرد خود در یک آزمون تامین
زمان را دریافت کردندد در مطالعهی اول ،بازخورد به شکو نماد
علامت مثبت یا منفی تعریف شده در حالی که در مطالعههای
دوم و سوم بازخورد به صورت ترکیبی از نماد و چهره اچهرهی
شاد یا خشمگینر در نظر گرفته شده استد نوع بازخورد در
مطالعهی دوم به طور تصادفی از یک آزمون به آزمون دیگر
متغیر بوده در حالی که در مطالعهی سوم نوع بازخورد در 90
آزمون پایدار بوده استد تحلیو آماری آنها نشان داد که
دامنهی مولفهی  P300در بازخورد مثبت و استفاده از چهره به
عنوان بازخورد بزرگتر بوده استد آنها دریافتند که تحلیو
ارزش بازخورد امثبت یا منفی بودن بازخوردر و برجستگی آن
با مکانیسم عصبی یکسانی در مغز پردازش میشودد
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نشان داده شده استد در ابتدا ،شکو موش  ERPالگوی معمول
مولفهی  P300را نشان نداده استد بنابراین ،از تحلیو اجزای
اصلی 2استفاده شده تا یک الگوی روشن از مولفهی P300
استاراش شودد با این استدلال که مولفهی  P300ممکن است با
فرایندهای شناختی پیچیدهی دیگری برای محرکهای پیچیده
احاطه شده باشدد نتایج آنها نشان داد که مولفهی  P300برای
تصاویری با قضاوت اولیهی درست بزرگتر از مولفهی  P300با
قضاوت اولیهی نادرست بوده و دامنهی مولفهی  P300چهرههای
جذاب ،بزرگتر از چهرههای غیرجذاب استد یافتههای آنها
حاکی از آن است که منابع مغزی درگیر در پردازش بازخورد
پیچیده به طور کلی مشابه بازخورد ساده میباشندد
مای و همکارانش [ ]26نشان دادند که دو مولفهی  P300و
 FRNاز سیگنال  ERPبه ارزش پاداش یا نتیجهی عموکرد
حساس بوده و هر دوی آنها جنبههای ماتلفی از ارزیابی پیامد
را کدگذاری میکنندد مارتین [ ]25دو مولفهی بالقوهی FRN
و  P300که با یادگیری همراه با بازخورد مرتبط هستند را مورد
بررسی قرار دادد نتایج این مطالعه نشان داد که مولفهی FRN
در بازخورد منفی دامنهی بزرگتری نسبت به بازخوردهای
مثبت دارد اما تاثیر مقدار پاداش روی این مولفه چندان واضح
نیستد مارتین در نهایت این فرضیه را مطرح کرد که FRN
حساسیت بیشتری نسبت به ارزش بازخورد دارد اما  P300به
مقدار یا بزرگی بازخورد حساس استد
در حال حاضر ابهاماتی در مورد منابع عصبی مولفهی P300
وجود دارد ،اما با توجه به دامنهی بزرگ این مولفه ،به نظر
میرسد که دارای منابع توزیعشدهی وسیعی باشدد الگوریتمهای
ماتلفی مانند توموگرافی الکترومغناطیسی با رزولوشن پایین
اLORETAر [ LORETA ،]80استاندارد [FOCUSS ،]82
[ ]88و  ]85[ SSLOFOبرای مکانیابی و تامین منابع عصبی
سیگنالهای  EEGپیشنهاد شده استد مکانیابی منبع بر اساس
پتانسیو روی سطح سر ،به حو یک مسالهی معکوس با چندین
راه حو احتمالی نیاز دارد که در آن انتااب یک راه حو خاص
اغلب مستلزم دانش قبلی از فیزیولوژی مغز امحو احتمالی
منابعر و حتی وضعیت ذهنی شرکت کنندگان است []89 ،87د
ثابتی و همکارانش [ ]88از دو الگوریتم مکانیابی با وضوح بالا
و پایین شامو  sLORETAو  sLORETAکوچک شونده به
طور همزمان برای دستیابی به جزییات منابع  P300استفاده
کردندد نتایج آنها نشان داد که منابع  P300در ناحیهی وسیعی
از قشر مغز توزیع شده استد ثابتی و همکارانش [ ]80در یک

P300

مطالعهی دیگر ،تاثیر خستگی ذهنی بر منابع عصبی مولفههای
 P300را مورد بررسی قرار دادندد نتایج آنها نشان داد که کاهش
قابو توجهی در فعالیت منابع  P300در اثر خستگی ذهنی پس
از کار طولانی مدت در نواحی ارتباط دهندهی لوبهای
گیجگاهی ،آهیانهای پشتی اناحیهی ارتباطی ثانویهر وجود داردد
شیمپف و همکارانش [ ]86از الگوریتم  SSLOFOبرای
شناسایی منابع عصبی  P300استفاده کرده در حالی که از
مزایای رزولوشن زمانی بالای  EEGنیز بهره گرفتندد آنها نشان
دادند که نتایج به دست آمده ،با مطالعات تصویربرداری عصبی
کاربردی 8پیشین سازگار هستندد
اگر چه تاثیر بازخورد بر خصوصیات مولفهی  P300ادامنه و
تاخیرر تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است ،اما هنوز در ارتباط
بین  P300و پایش عموکرد 5ابهاماتی وجود داردد به عبارت
دیگر ،هنوز به طور دقیب مشاص نیست که چه قسمتهایی از
مغز در نظارت بر عموکرد شرکت دارندد بنابراین هد این
مطالعه ،تجزیه و تحلیو اثر بازخورد بر منابع عصبی مولفهی
 P300است تا درک بهتری از ارتباط بین مولفهی  P300و پایش
عموکرد به دست آیدد در این راستا ،روشهای مکانیابی
 sLORETAو  sLORETAکاهش دهنده به منظور تامین
توزیع منابع مغزی  P300بازخورد ،روی -P300های استاراش
شده از -EEGها اعمال شده تا تاثیر بازخورد روی منابع P300
بهتر و دقیبتر اندازهگیری شودد در ادامهی این مقاله ،در باش
 8به معرفی مجموعهی دادهها و روشهای پیشپردازش
سیگنالهای  EEGپرداخته شده و در باش  5نحوهی
پیادهسازی الگوریتمهای  sLORETAو  sLORETAکاهش
دهنده توضیح داده شده استد در باش  7نتایج به دست آمده
ارائه شده و مزایا و معایب روشهای مورد استفاده مورد بررسی
قرار گرفته استد باش  9نیز به جمعبندی و ارائهی یک افب
برای ادامهی این مطالعه اختصاص داده شده استد

 -1جمعآوری دادهها
این مطالعه روی سی فرد سالم از میان دانشجویان دانشگاه
شیراز ا 80مرد و  20زنر در بازهی سنی  50-26سال امیانگین
سنی  85/70سال و انحرا معیار 5/80ر انجام شده استد از هر
فرد خواسته شده تا با چشمان باز روی یک صندلی راحت
نشسته و فرایند سیگنالگیری در سه فاز ماتلف ابه طور
میانگین  290دقیقه برای هر فردر انجام شده استد برای
جلوگیری از بروز هر گونه نویز عضلانی ،7گردن فرد به پشتی

)Pricipal Component Analysis (PCA

2

Performance Monitoring

5

Functional Neuroimaging

8

)Electromyography (EMG

7
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صندلی تکیه داده شده و پای او روی سکویی قرار گرفته تا فرد
احساس راحتی کرده و تکانهای او به حداقو برسدد هر فرد
عمو بازشناختی دیداری و شنیداری را در سه فاز متوالی شروع
ا 50دقیقهی اولر ،بازخورد ا 50-80دقیقهر و پایان ا50
دقیقهی آخرر انجام داده استد هر فاز دارای تعداد یکسانی از
آزمونهای تشایص دیداری و شنیداری است و هر آزمون شامو
چهار مرحلهی هشدار ،توجه ،واکنش و بازخورد میباشدد
تصویر سادهای از آزمون دیداری در شکو ا2ر نشان داده شده
استد در ابتدای هر آزمون دو فلاش به عنوان علامت هشدار
اآماده باشر به فرد نشان داده میشودد در مرحلهی توجه ،یکی
از فلاشها پدیدار میشودد در مرحلهی واکنش ،علامت سوال
نمایان شده و شرکت کننده باید با فشار دادن کلید مکاننمای
بالا یا پایین پاس دهد که کدام فلاش در مرحلهی توجه ظاهر
شده استد در مرحلهی پایانی ،بازخورد پاس به صورت پیام
درست یا غلط نشان داده میشودد آزمون شنیداری مشابه آزمون
دیداری انجام شده با این تفاوت که در این آزمون فرد باید بین
دو صدای زیر و بم تمایز قائو شودد آزمونهای دیداری و
شنیداری به تناوب اعمال شده و برای شروع آزمون بعدی ،فرد
باید یک کلید را فشار دهدد مدت زمان هر آزمون دیداری یا
شنیداری در حدود  0ثانیه میباشدد

859

کاهش مدت زمان نمایش فلاش در آزمون دیداری و کاهش
مدت زمان پاش صدا در آزمون شنیداری صورت گرفته استد
در این مطالعه ،دادههای  EEGبا استفاده از یک سیستم
نورواسکن  Synampsبا  58کانال و تقویت کنندهی سیگنال 09
 Kثبت شده استد برای ثبت نمونههای  ،EEGاز  50الکترود بر
مبنای سیستم الکترودگذاری  20-80با در نظر گرفتن لالههای
گوش متصو به هم ادو الکترودر به عنوان پتانسیو مرجع
استفاده شده استد دادههای  EEGبا فرکانس  890هرتز در
الکترودهای ،CP3 ،C4 ،C3 ،FC4 ،FC3 ،F4 ،F3 ،Fp2 ،Fp1
،TP7 ،T4 ،T3 ،FT8 ،FT7 ،F8 ،F7 ،O2 ،O1 ،P4 ،P3 ،CP4
 Pz ،CPz ،Cz ،FCz ،Fz ،T6 ،T5 ،TP8و  Ozنمونهبرداری شده
2
استد همچنین از یک الکترود اضافی برای ثبت سیگنال EOG
عمودی استفاده شده استد پس از ثبت سیگنالها ،سیگنالهای
 EEGتوسط یک فیلتر میانگذر ا Butterworthمرتبهی 9ر در
بازهی فرکانسی  0/9تا  79هرتز فیلتر شده تا گسترهی وسیعی
از نویزها مانند آرتیفکتهای حرکتی و فرکانسهای بالا انویز
برق شهر و فرکانسهای رادیوییر حذ شوندد پس از اعمال
فیلتر میانگذر ،بازههای نویزی سیگنال از طریب بازبینی
چشمی سیگنالهای  EEGتوسط یک فرد متاصص ،حذ
شده و در پایان از الگوریتم  ]85[ 8ICAبرای حذ مولفههای
مستقو نویزی و  EOGاستفاده شده استد

 -1روشها
هشدار

توجه

واکنش

بازخورد

شکل ( -)3مراحو ماتلف آزمون بازشناختی دیداری

هر فاز شامو  200آزمون دیداری و  200آزمون شنیداری استد
در فاز بازخورد ،شرکت کنندگان به دلیو پاس های نادرست،
جریمه میشوندد به این صورت که به ازای هر پاس نادرست،
چهار آزمون دیگر به این فاز اضافه میشودد بنابراین مدت زمان
فاز بازخورد در مقایسه با دو فاز شروع و پایان طولانیتر استد
در باش بازخورد ،دقت شناسایی برای هر فرد در هر دو آزمون
دیداری و شنیداری ،پایینتر از یک مقدار آستانه نگه داشته
میشودد بنابراین عمو بازشناختی در مقایسه با فاز شروع برای
فرد شرکت کننده دشوارتر بوده تا تضمین شود که فرد
پاس های نادرست نیز داشته باشدد دشوارتر شدن آزمون با
Electrooculogram

2

سیگنال  EEGپسزمینه را میتوان با انتگرال زمانی-مکانی
فعالیت نورونی مغز توصیف کرد []50د هنگامی که یک محرک
به یکی از حواس اعمال شود ،منابع مربوطه از باشهایی از مغز
فعال شده و طبب مدل منبع ،انتشار خطی جریانهای الکتریکی
منابع داخو جمجمه باعث ایجاد پتانسیو در پوست سر میشودد
در این مدل فرض میشود که یک ناحیهی کوچک از بافت فعال
مغز را میتوان با یک منبع دوقطبی جریان نشان دادد
𝑚

ا2ر

𝑁 𝑋 = 𝐿𝑆 + 𝑁 = ∑ 𝐿𝑖 𝑆𝑖 +
𝑖=1

در رابطهی ا2ر ،ماتریس  Xبا ابعاد  n×Tنشان دهندهی سیگنال
 EEGروی کانالهای سر بوده که  nتعداد کانالها و  Tتعداد
نمونههای ثبت شدهی سیگنال  EEGدر هر کانال استد ماتریس
 Sبا ابعاد  m×Tبیانگر چگالی منابع الکتریکی داخو جمجمه،
و  Nبیانگر نویز میباشد امعمولا فرض میشود که نویز گوسی
استرد همچنین  Lماتریس  Lead-Fieldبا ابعاد  n×mاست که
Independent Component Analysis

8
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توصیف کنندهی الگوی انتشار رو به جلوی منابع عصبی روی
الکترودها بوده و میتوان آن را به  mزیرماتریس  Liتجزیه کردد
ا8ر

] 𝑚𝐿 ⋯ 𝑖𝐿 ⋯ 𝐿 = [𝐿1

زمانی که دامنهی بردار منبع در نقطهی  iبرابر با  2و در سایر
نقاط برابر با صفر باشد ،بردار  Liبا ابعاد  n×1حامو پتانسیوهای

P300

مشاهده شده در الکترودها استد این ماتریس شامو اطلاعات
هندسی در مورد موقعیت منابع ،الکترودها و همچنین خواص
رسانایی لایههای ماتلف امایع مغزی-نااعی ،جمجمه و پوست
سرر میباشدد در این مطالعه برای محاسبهی ماتریس  Lاز مدل
المان مرزی ]52[ 2استفاده شده استد نمای کلی مراحو این
مطالعه در شکو ا8ر ارائه شده استد

شکل ( -)1نمای کلی از فرایند مکانیابی منابع مولفهی P300

هد از مکانیابی منبع ،تامین موقعیت منابع توزیعشدهی
داخو مغز است که فعالیت آنها با ایجاد الگوی خاصی به
سیگنال  EEGپسزمینه اضافه میشودد مکانیابی منابع با
استفاده از این روش نیازمند حو یک مسالهی معکوس بوده و
انتااب یک راه حو خاص ،اغلب نیازمند دانش فیزیولوژیکی در
رابطه با مغز استد اولین الگوریتم مکانیابی منبع مورد استفاده
در این مطالعه اsLORETAر ،با استفاده از تابع هزینهی زیر،
راه حو منحصر به فردی برای مسالهی معکوس ارائه میکندد
ا5ر

‖𝑋 − 𝐿𝑆‖2 + 𝜆‖𝑆‖2

−1

𝑋 ]𝐼 𝑖𝜆 𝑆𝑖 = 𝐿𝑇𝑖 [𝐿𝑖 𝐿𝑇𝑖 +

در این رابطه [.]-1 ،نشان دهندهی معکوس ماتریس بوده و اضافه
کردن جملهی  λiIبه 𝑖𝑇𝐿 𝑖𝐿 از روبهرو شدن با وضعیت ill-posed
در فرایند معکوس گرفتن از ماتریس 𝑖𝑇𝐿 𝑖𝐿 جلوگیری میکندد
)Boundary Element Model (BEM

کاهش دهنده است که فرض میکند منابع داخو مغز کانونیتر
بوده و وضوح مکانی بالایی را به روش تکراری ایجاد میکندد در
این الگوریتم ،فضای جستوجو با حذ نقاط بدون فعالیت
تغییر میکندد در واقع این الگوریتم فضای منابع را پس از هر
تکرار ،کاهش داده که منجر به کاهش قابو توجهی در هزینهی
محاسباتی میشودد نحوهی کاهش فضای منابع پس از هر تکرار
با استفاده از این الگوریتم در جدول ا2ر ارائه شده استد
جدول ( -)3الگوریتم  sLORETAکاهش دهنده

در این رابطه λ ،یک عدد ثابت مثبت بوده که به عنوان پارامتر
تنظیم کننده شیییناخته میشیییود و ‖  ‖.نشیییان دهندهی نرم
اقلیدسییی اسیییتد به عبارت دیگر ،الگوریتم  sLORETAبرای
تامین ماتریس منابعی که دادههای کانالهای  EEGرا تولید
میکنید از روش حیداقو مربع بهره میگیرد با این محدودیت
که راه حوهایی که دارای نرم بزرگی هسییتند را جریمه خواهد
کردد راه حو نهایی الگوریتم  sLORETAبه صورت زیر استد
ا7ر

دومین الگوریتم مکانیابی در این مطالعه ،الگوریتم sLORETA

 -2چگالی جریان منابع مغزی با الگوریتم  sLORETAتامین زده میشود
 -8ماتریس وزندهی  Cبه صورت زیر مقداردهی اولیه میشود
𝑇

𝐶0 = (𝑊0 −1) 𝑊0 −1
))𝑚𝑊0 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑆̂0 (1), 𝑆̂0 (2), … , 𝑆̂0(3

 -5میزان فعالیت منابع مغزی به صورت زیر محاسبه میشود
)𝑙( 𝑖̂𝑆𝑆̂𝑖𝑇 (𝑙)[𝐿𝑖 (𝑙, 𝑙)]−1

 -7گرههای برجستهتر ابا فعالیت بیشترر و همسایههای آنها حفظ
شده و فضای جستوجوی جدید تنها شامو گرههای حفظ شده میباشد
 -9ماتریس وزندهی به صورت زیر بهروزرسانی میشود
]))𝑚𝑊𝑖 = 𝑃𝑊𝑖−1[𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑆̂𝑖−1(1), 𝑆̂𝑖−1 (2), … , 𝑆̂𝑖−1 (3
1
1
…
]
‖ 𝑚‖𝐾1 ‖ ‖𝐾3

[ 𝑔𝑎𝑖𝑑 = 𝑃

 -8مراحو  9-5تا ناچیز شدن تغییرات ماتریس وزندهی  ،تکرار میشوند

2
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استد از آنجا که دو مشاصهی دامنه و تاخیر مولفهی P300

 -4یافتهها و بحث
در این مطالعه ،ابتدا لازم است تا مولفهی  P300در هر دو آزمون
دیداری و شنیداری استاراش شودد از آنجا که شکو موش
ضعیف  ERPتوسط سیگنال قویتر  EEGپسزمینه احاطه شده
است ،در اغلب روشهای استاراش  ERPفرض میشود که EEG
پسزمینه مشابه نویز سفید بوده و سیگنال  ERPاز نظر زمانی
تغییر چندانی نمیکندد بنابراین میتوان سیگنال  ERPرا با
استفاده از متوسطگیری زمانی روی آزمونهای متوالی استاراش
نمودد پس از این متوسطگیری ،سیگنال  EEGپسزمینه محو
شده در حالی که سیگنال  ERPبرجسته میشودد
در مرحلهی اول ،باشهای 2پس از یک محرک خاص از
سیگنال  EEGدر حال ثبت استاراش شده استد محرکهای
دیداری و شنیداری هر کدام به صورت مجزا در نظر گرفته
شدهاندد هر باش که بلافاصله پس از تحریک شروع میشود
شامو  n×Tنمونه بوده که در آن  n=50تعداد الکترودهای روی
سر و  T=2890تعداد نمونههای سیگنال  EEGدر هر باش
استد همان طور که اشاره شد ،فرایند استاراش سیگنال  ERPبا
میانگینگیری سیگنال مغزی روی باشهای زمانی متوالی به
دست آمده و پس از استاراش سیگنال  ERPبرای هر فرد،
سیگنال  ERPکو با میانگینگیری روی سیگنال  ERPکو افراد
به دست میآید که ابعاد آن برابر با  50×2890استد
نتیجهی فرایند متوسطگیری زمانی روی تمام شرکت کنندهها
در کانالهای  Czو  Pzبرای محرک شنیداری و دیداری در فاز
بازخورد در شکو ا5ر نشان داده شده استد شکو ا5ر در واقع
نمونهای از مولفهی  P300را در دو کانال انتاابی ابه عنوان
نمونه از میان  50کانالر نشان داده که در آن بازهی زمانی به
گونهای انتااب شده است که مولفهی  P300با جزئیات
بیشتری نشان داده شودد همانگونه که در شکو ا5ر مشاهده
میشود P300 ،تحریک ،یک مثبتگرایی در حدود 500
میلیثانیه پس از آغاز تحریک بوده و  P300بازخورد ،یک
مثبتگرایی در حدود  500میلیثانیه پس از شروع نمایش
بازخورد میباشدد از آنجا که مولفهی  P300با بازخورد بزرگتر
اچه مثبت و چه منفیر دامنهی بزرگتری داشته و مثبت یا
منفی بودن پاداش روی این مولفه تاثیری ندارد ،در این مطالعه
باش بازخورد بدون در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن پاداش
مورد بررسی قرار گرفته و مولفهی  P300بازخورد با
میانگینگیری هر دو نوع بازخورد استاراش شده استد
در این مقاله برای بررسی وجود یا عدم وجود یک تفاوت قابو
توجه میان  P300تحریک و بازخورد از آزمون  tاستفاده شده
Epoch

از اهمیت زیادی برخوردار هستند ،میتوان از آنها به منظور
مقایسهی بهتر  P300تحریک و بازخورد بهره گرفتد پارامتر
تاخیر مولفهی  P300با ماکسیممگیری در بازهی  800تا 990
میلی ثانیه پس از اعمال محرک دیداری و شنیداری تامین زده
شده و پس از یافتن مشاصهی تاخیر ازمان دقیب رخداد
P300ر ،مشاصهی دامنه محاسبه شده استد میانگین و انحرا
معیار مشاصهی تاخیر و دامنهی  P300تحریک و بازخورد برای
تمام کانالها در جدولهای ا8ر و ا5ر ارائه شده استد

الف

ب

شکل ( -)1فرایند میانگینگیری زمانی روی کانالهای  Czو
 Pzبرای استاراش مولفهی  P300تحریک و بازخورد در :الفر
آزمون دیداری ،بر آزمون شنیداری
جدول ( -)1میانگین و انحرا معیار مشاصهی

تاخیر P300

آزمون

 P300تحریک

 P300بازخورد

دیداری
شنیداری

582/76±82/55
559/65±85/88

525/20±27/85
589/60±25/68

جدول ( -)1میانگین و انحرا معیار مشاصهی دامنهی
 P300تحریک

 P300بازخورد

آزمون
دیداری

0/89±0/07

0/08±0/09

شنیداری

0/88±0/09

0/87±0/08

P30

2
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P300

مقادیر تاخیر مولفهی  P300تحریک و بازخورد روی  50کانال
با استفاده از آزمون  tوابسته 2با یک دیگر مقایسه شده استد
ارزیابی آماری روی نتایج جدول ا8ر نشان میدهد که تفاوت
بین تاخیر مولفهی  P300تحریک و بازخورد در آزمون دیداری
اP=0/08ر و آزمون شنیداری اP=0/09ر معنادار استد برای
بررسی بیشتر ،دو آزمون دیداری و شنیداری نیز با یکدیگر
مقایسه شدهاندد نتایج آزمون  tمستقو نشان میدهد که تفاوت
معناداری در مشاصهی تاخیر  P300تحریک اP=0/05ر و
بازخورد اP=0/00ر بین دو آزمون شنیداری و دیداری وجود
داردد طبب جدول ا8ر مشاهده میشود که مولفهی  P300با
تاخیر بیش تری در آزمون شنیداری ثبت شده که ممکن است
با سات تر بودن آزمون شنیداری نسبت به آزمون دیداری
مرتبط باشد اتمام شرکت کنندگان در این مطالعه ،اذعان
داشتند که آزمون شنیداری سات تر از آزمون دیداری استرد
برای ارزیابی آماری اختلا مشاصهی دامنه روی نتایج جدول
ا5ر ،مقادیر دامنهی مولفهی  P300تحریک و بازخورد روی 50
کانال با استفاده از آزمون  tوابسته با هم مقایسه شده استد این
ارزیابی آماری نشان میدهد که اختلا بین دامنهی P300
تحریک و بازخورد در آزمون دیداری معنادار بوده اP=0/00ر اما
در آزمون شنیداری معنادار نمیباشد اP=0/08رد همچنین
تفاوت معناداری بین آزمون دیداری و شنیداری در مقدار
دامنهی  P300بازخورد وجود داشته اP=0/00ر اما این تفاوت
در دامنهی  P300تحریک معنادار نمیباشد اP=0/80رد
در نهایت ،دو الگوریتم مکانیابی ذکر شده برای تامین فعالیت
منابع مغزی  P300در فاز بازخورد افازی که در آن فرد برای
پاس های نادرست جریمه میشودر اعمال شده استد از آنجا
که هد این مطالعه بررسی منابع عصبی مولفهی  P300است،
این دو الگوریتم مکانیابی به باشی از سیگنال  ERPاعمال
شده که حاوی مولفهی  P300است ابازهی زمانی 990-800
میلیثانیه پس از اعمال تحریکرد این الگوریتمها مناطب فعال
متناظر با  P300را با حو معادلهی  X=LSتامین زده که در
آن  Xنتیجهی میانگینگیری گستردهی 8سیگنال  EEGروی
تمام افراد S ،منابع عصبی داخو مغزی مولفهی  P300و L
ماتریس  lead-fieldاستد در واقع نتیجهی میانگینگیری زمانی
برای استاراش مولفهی  P300اشکو 8ر به عنوان ماتریس  Xدر
نظر گرفته شده تا اطلاعات مکانی موجود در سیگنالها حفظ
شودد ابعاد  Xپس از میانگینگیری زمانی برابر با  ،50×590ابعاد
 Sبرابر با  6258×590و ابعاد  Lبرابر با  50×6258استد مقادیر

 590 ،50و  6258به ترتیب بیانگر تعداد کانالها ،سایز فریم
زمانی شامو مولفهی  P300و نقاط بالقوهای بوده که به عنوان
منابع مولفهی  P300در نظر گرفته شدهاند اشکوهای 0-7رد
نتیجهی اعمال الگوریتم  sLORETAبرای مکانیابی منابع
مغزی  P300تحریک و بازخورد در آزمون دیداری به ترتیب در
شکوهای ا7ر و ا9ر نشان داده شده استد تمام شکوهای این
مطالعه با استفاده از جعبهابزار  ]58[ spm12رسم شده استد
همانطور که مشاهده میشود ،الگوریتم  sLORETAتصویر
کلی از فعالیت عصبی در مغز را نشان داده که تعیین دقیب
موقعیت منابع را دشوار میسازدد شکو ا7ر بیشترین فعالیت را
در لوب پیشانی تحتانی راست ،لوب گیجگاهی فوقانی و خلفی
چپ ،ناحیهی پریفرونتال راست و جیروس سینگولیت 5اچپ
و راستر نشان میدهدد شکو ا9ر نشان میدهد که منابع
عصبی  P300بازخورد در لوب پیشانی تحتانی ،لوب گیجگاهی
چپ ،ناحیهی پریفرونتال اچپ و راستر ،ناحیهی ارتباط
دهندهی لوبهای آهیانهای-گیجگاهی-خلفی اناحیهی
ارتباطیر و جیروس سینگولیت اچپ و راستر قرار دارندد
شکوهای ا7ر و ا9ر نشان میدهند که در آزمون دیداری،
فعالیت کلی مغز در  P300بازخورد در مقایسه با  P300تحریک
به طور قابو توجهی افزایش یافته و بیشترین افزایش در
ناحیهی ارتباطی و جیروس سینگولیت اچپ و راستر رخ
میدهدد الگوریتم  sLORETAکاهش دهنده توانایی مکانیابی
منابع کانونیتر را داردد منابع عصبی  P300تحریک و بازخورد
در آزمون دیداری در جدولهای ا7ر و ا9ر ارائه شده استد
نتایج اعمال الگوریتم  sLORETAبه مولفهی  P300تحریک و
بازخورد در فاز بازخورد برای آزمون شنیداری در شکوهای ا8ر
و ا0ر نشان داده شده استد شکو ا8ر نشان میدهد که منابع
عصبی  P300تحریک در پریفرونتال اچپ و راستر و جیروس
سینگولیت اراست و چپر قرار دارندد شکو ا0ر فعالیت منابع
عصبی  P300بازخورد را بیشتر در ناحیهی پریفرونتال اچپ
و راستر ،نواحی ارتباط دهندهی آهیانهای-گیجگاهی-خلفی
اناحیهی ارتباطیر و جیروس سینگولیت اچپ و راستر نشان
میدهدد شکوهای ا8ر و ا0ر نشان میدهند که در آزمون
بازشناختی شنیداری ،فعالسازی باشهای راست نواحی
ارتباطی در  P300بازخورد در مقایسه با  P300تحریک به طور
قابو توجهی افزایش مییابدد کانونهای عصبی مولفهی P300
به دست آمده با الگوریتم  sLORETAکاهش دهنده برای
آزمون شنیداری در جدولهای ا8ر و ا0ر ارائه شده استد

Paired T-Test

2

5

Grand Averaging

8

Cingulate Gyrus
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الف

ب

ش
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شکل ( -)6منابع عصبی  P300تحریک در آزمون شنیداری با

شکل ( -)4منابع عصبی  P300تحریک در آزمون دیداری با
الگوریتم  ،LORETAالفر نمای نیمکرهی چپ ،بر نمای
نیمکرهی راست ،شر نمای فوقانی ،در نمای تحتانی

الگوریتم  ،LORETAالفر نمای نیمکرهی چپ ،بر نمای
نیمکرهی راست ،شر نمای فوقانی ،در نمای تحتانی

الف
الف

ب

ش

د

ب

د

ش

شکل ( -)7منابع عصبی  P300بازخورد در آزمون شنیداری با
شکل ( -)5منابع عصبی  P300بازخورد در آزمون دیداری با
الگوریتم  ،LORETAالفر نمای نیمکرهی چپ ،بر نمای
نیمکرهی راست ،شر نمای فوقانی ،در نمای تحتانی

الگوریتم  ،LORETAالفر نمای نیمکرهی چپ ،بر نمای
نیمکرهی راست ،شر نمای فوقانی ،در نمای تحتانی
جدول ( -)6منابع  P300تحریک در آزمون شنیداری به دست
آمده با استفاده از الگوریتم  sLORETAکاهش دهنده
ماتصات

MNI

جدول ( -)4منابع  P300تحریک در آزمون دیداری به دست

ناحیهی مغزی

آمده با استفاده از الگوریتم  sLORETAکاهش دهنده

جیروس پیشانی میانی

0/50

جیروس پیشانی فوقانی

-0/20

25/62

جیروس پیشانی میانی

-52/56

29/68

78/60

-28/22

-25/78

80/68

75/95

77/88

-6/58

ناحیهی مغزی

ماتصات

MNI

X

Y

Z

جیروس پیشانی میانی

-58/80

72/00

87/57

جیروس سینگولیت

جیروس گیجگاهی میانی
جیروس گیجگاهی میانی

-85/76
-89/07

-79/88
-56/05

-6/89
0/55

جیروس پیشانی تحتانی

جیروس سینگولیت

28/00

-7/68

80/76

جیروس پیشانی تحتانی

-95/78

25/98

-0/09

جدول ( -)5منابع  P300بازخورد در آزمون دیداری به دست
آمده با استفاده از الگوریتم  sLORETAکاهش دهنده

X

Y

Z

-9/89

95/59
80/88

جدول ( -)7منابع  P300بازخورد در آزمون شنیداری به دست
آمده با استفاده از الگوریتم  sLORETAکاهش دهنده
ناحیهی مغزی

ماتصات

MNI

X

Y

Z

جیروس پیشانی میانی

-20/50

-82/90

80/57

جیروس پیشانی فوقانی

22/09

6/89

82/99

X

Y

Z

جیروس پیشانی فوقانی

-9/09

80/57

90/80

جیروس پسمرکزی

29/08

-75/98

85/02

جیروس پیشانی میانی

-92/55

27/80

55/05

جیروس پیشانی فوقانی

-9/09

80/57

90/80

جیروس پیشمرکزی

-77/58

28/55

70/28

جیروس پیشانی میانی

8/07

58/50

77/02

جیروس گیجگاهی تحتانی

95/28

-58/80

-87/08

جیروس گیجگاهی میانی

-89/55

-80/67

-9/85

جیروس گیجگاهی میانی

96/72

-56/85

-85/29

جیروس سینگولیت

28/00

-7/68

80/76

جیروس سینگولیت

-20/50

-0/76

80/99

ناحیهی مغزی

ماتصات

MNI
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در نهایت ،از آزمون  tبرای بررسی تفاوت بین منابع عصبی دو
مولفهی  P300مذکور استفاده شده استد در این آزمون آماری،
فعالیت در  6258نقطه که به صورت بالقوه میتوانند منبع
مولفهی  P300باشند ،در دو حالت  P300تحریک و P300
بازخورد با یکدیگر مقایسه شده استد این تحلیو آماری نشان
میدهد که بین فعالسازی منابع  P300تحریک و P300
بازخورد در آزمون دیداری تفاوت معناداری وجود داشته
اP=0/00ر اما این اختلا در آزمون شنیداری معنادار نمیباشد
اP=0/70رد به نظر میرسد که محرکهای غیرمنتظره
ابازخوردهای غیرمنتظرهر ،منابع توجه زیادی را به خود
اختصاص داده و دامنهی مولفهی  P300با تاصیص این منابع
مرتبط استد نتایج نشان میدهد که در آزمون دیداری ،وجود
محرکهای غیرمنتظرهی بیشتر ،منجر به افزایش معنادار
دامنهی مولفهی  P300و افزایش قابو توجه فعالیت منابع عصبی
مولفهی  P300شده استد وجود محرکهای غیرمنتظرهی
بیشتر در آزمون دیداری در مقایسه با آزمون شنیداری،
میتواند با دشوارتر بودن آزمون شنیداری نسبت به آزمون
دیداری مرتبط باشد ،به طوری که افراد با اطمینان بیشتری به
آزمون دیداری پاس داده و دریافت بازخورد منفی برای آنها
غیرقابو انتظار بوده استد افزایش معنادار دامنه و فعالیت منابع
عصبی  P300تحریک در مقایسه با  P300بازخورد در آزمون
دیداری تایید میکند که دامنهی  P300برای محرکهای
غیرمنتظره نسبت به محرکهای مورد انتظار بیشتر استد این
نتیجه با فرضیهی بهروزرسانی محتوا سازگار استد این فرضیه
بیان میکند که محرکهای غیرمنتظره ،به بهروز کردن یک
مدل ذهنی نیاز دارند و در حقیقت  P300میزان منابع شناختی
اختصاص یافته به فرایند بهروزرسانی را منعکس میکندد
نتایج الگوریتم  sLORETAکاهش دهنده نشان میدهد که
فعال شدن جیروس پیشانی فوقانی در  P300بازخورد در مقایسه
با  P300تحریک افزایش یافته استد این یافته ممکن است با
عموکرد این ناحیه که مرتبط با امید ،عدم اطمینان و انتظار
است ،مرتبط باشدد یافتههای این مطالعه نشان میدهد که
افزایش فعالیت مغز به وییه در نواحی ارتباطی 2و جیروس
سینگولیت در  P300بازخورد ،تایید میکند که این نواحی نقش
مهمی در پایش عموکرد ایفا میکنندد سیستم لیمبیک با
ماهیت هیجانی احساسات اخوشایند یا ناخوشایندر سر و کار
داردد تحریک هایی که پاداش یا تنبیه را به دنبال داشته باشند،
یک خاطرهی قوی در حافظه ایجاد کرده در حالی که
محرک های حسی بدون بازخورد منجر به پیدایش عادت
Association Area

P300

اخاموشی قشر مغزر میشوند []55د نتایج به دست آمده نشان
می دهد که سیستم لیمبیک نقش مهمی در انتااب اطلاعاتی
که انسان فرا میگیرد بر عهده داردد

 -5نتیجهگیری
از آنجا که تاثیر بازخورد بر شکو موش  P300و منابع عصبی
آن تاکنون به خوبی بررسی نشده ،این مطالعه به منظور
مقایسهی تغییرات منابع  P300و شکو موش آن پس از تحریک
و بازخورد در آزمونهای بازشناختی دیداری و شنیداری انجام
شده استد در این راستا ،دو الگوریتم مکانیابی  sLORETAو
 sLORETAکاهش دهنده به شکو موش متوسط سیگنال EEG
اعمال شده تا تغییرات فعالیت منابع عصبی  P300تحریک و
بازخورد را مشاص کنندد نتایج الگوریتمهای مکانیابی نشان
میدهد که فعالیت کلی مغز در منابع مغزی منتسب به P300
بازخورد در مقایسه با  P300تحریک در آزمون دیداری با وجود
بازخوردهای غیرمنتظرهی بیشتر ،به طور قابو توجهی
افزایشیافته اما اختلا فعالیت منابع عصبی مولفهی  P300در
آزمون شنیداری با بازخوردهای غیرمنتظرهی کمتر ،معنادار
نمیباشدد تغییرات فعالیت منابع عصبی مولفهی  ،P300پنجرهی
جدیدی را برای استفاده از  P300در بررسی منابع عصبی ارزیابی
عموکرد میگشایدد
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