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  در افراد هنجار ييشنوا P300 يبر پارامترها يالكترود گاهيجا ريتأث
 

 ،2ينصراصفهان اكبر يعل، 1يقاسم محمدخان ،*فرد يرسول سايپر

  4يشهره جالئ ،3لفروشين نيمحمدحس 
  

  چكيده
، P300بر  رگذاريتأث ياز فاكتورها. مناسب هستند اريوابسته به رخداد، بس يها ليپتانس ،يعملكرد قشر ندياز فرا يبه منظور كسب آگاه: مقدمه

 يالكترود يها گاهيدر جا ييشنوا P300وابسته به رخداد  ليپتانس يدامنه و زمان نهفتگ سهيپژوهش حاضر به منظور مقا. باشد يم يالكترود گاهيجا
 .سال انجام شده است 18-50 يدر محدوده سندر افراد هنجار  لفمخت

 27 يمتفاوت با استفاده از دو محرك تن برست بر رو كيبه روش تحر ييشنوا P300اي، در اين پژوهش مقطعي و غير مداخله: ها مواد و روش
  .قرار گرفت ليمورد تحل 16SPSSافزار  و نرم Paired t-test يتوسط آزمون آمار ها افتهي. سال، انجام شد 2/23 يسن نيانگيفرد هنجار با م

داشت  داري يمختلف اختالف معن يالكترود يها گاهيدر افراد هنجار و در هر دو جنس در جا P300موج  يدامنه و زمان نهفتگ نيانگيم :ها يافته
)05/0 < P.(  

  .استفاده شود تر يخلف گاهي، بهتر است از جاP300همان  اي P3bثبت  يبرا. مؤثر است P300الكترود فعال در ثبت  يريمحل قرارگ: گيري نتيجه
  P300 ،يالكترود گاهيجا ،ييشنوا كيوابسته به رخداد، تحر ليپتانس :ها كليد واژه

  

  30/9/90: تاريخ دريافت
  18/10/90: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
براي ثبت  ييشنوا يكيولوژيزيدر مطالعات الكترو ف

 ياغلب از الگو P300وابسته به رخداد  يها ليپتانس
) Oddball paradigm(متفاوت  كيگيري تحر اندازه

متفاوت  يكه داراي دو سيگنال اكوستيك شود، ياستفاده م
اي است كه در  مؤلفه يبه طور كل P300پاسخ ). 1(است 

 اي LLR( ييشنوا ررسيد يها چارچوب پاسخ
Longlatency responses ( گسترش يافته، تحت شرايط

 يترين شرايط، همان الگو ساده. شود يخاص محرك ثبت م
ي و قابل ها، تكرار يكي از محرك. متفاوت است كيتحر

بيني است و سيگنال استاندارد نام دارد و پاسخ  پيش
 تكراريمحرك ديگر، غير . كند شنيداري ديررس را توليد مي

شود  مي هيبيني است، كه به طور تصادفي ارا و غير قابل پيش
و به نوعي متفاوت از سيگنال اول است، كه آن را سيگنال 

ج مثبت با نامند و يك مو متفاوت يا هدف هم مي كيتحر
پاسخ مربوطه را . كند ايجاد مي هيثان يليم 300زمان نهفتگي 

مشاهده  هيثان يليم 300نامند، زيرا در حوزه  مي P300گاهي 
نامند، زيرا سومين مؤلفه  مي P3شود و گاهي آن را موج  مي

از مجموعه  P2و  P1اصلي با ولتاژ مثبت است كه پس از 
LLR ال تصادفي و نادر از وجه تمايز سيگن. شود ديده مي
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تواند پارامترهاي مختلفي از صوت  سيگنال تكراري، مي
مورد  رباشد، مثل شدت، فركانس، طول مدت و د

هاي اكوستيك  ويژگي ها يا هاي گفتاري تفاوت واج سيگنال
متفاوت فرد بايد به  كيتحر يبا استفاده از الگو. ها است واج

محرك نادر توجه كند و محرك تكراري را ناديده يا ناشنيده 
دقت زياد و توجه مستمر به احتمال وقوع محرك . بگيرد

هرگاه ). 2- 6( شود مي P300نادر، موجب بهبود اندازه پاسخ 
ارزيابي منفعل براي ثبت استفاده شود، يك پاسخ  ياز الگو
P300 لفه ديگر كه اغلب آن را مؤP3a نامند، نيز ممكن  مي

بدين صورت كه فرد به محرك نادر توجه . است ثبت شود
كند، اما فراتر از آن، هر دو محرك تكراري و نادر را  نمي

منفعل  P3aديدگاه، مؤلفه  ناز اي). 1، 4، 7(گيرد  نشنيده مي
به عنوان يك قاعده، . شود يك پاسخ خودكار محسوب مي

 250حدود (تر است  هفتگي كوتاهداراي زمان ن P3aمؤلفه 
ms(تر از  و سريع  تر دارد ، دامنه كوچكP300  دچار

هنگامي كه پاسخ به جاي جايگاه ). 8(شود  مي يريپذ عادت
الكترود در جايگاه  با، )Pzمثل (تر پاريتال مركز  خلفي

هنگامي كه از  ايثبت شود ) Czيا  Fz(فرونتال مركز 
 شود، يتظره استفاده مهاي خيلي جديد و غير من محرك
در ظاهر  P3aمؤلفه . شود يتر م برجسته ،يانفعال P3aپاسخ 

، كه يك پاسخ وابسته به P300تر از  با يك مؤلفه زودرس
عصبي مرتبط با  ابعهوشياري است و به احتمال زياد از من
پس . شود، ارتباط دارد فرايند تخصيص توجه اوليه حاصل مي

ند توجه بيشتر و منابع مرتبط با از درگير شدن حافظه و فراي
شود  توليد مي )P3b(تر و معمولي  ، پاسخ ديررس ها آن

دارند، كه  ريتأث P300بر موج  يمختلف يپارامترها). 9- 11(
با قرار دادن . است يالكترود گاهيجا ،پارامترها نياز ا يكي

الكترود غير معكوس روي هر نقطه از ناحيه فرونتال 
پايا  P300توان يك پاسخ  جمجمه، به ويژه در خط وسط مي

گيري  الكترود معكوس را در اندازه). 12(به دست آورد 
P300ها  ، اغلب روي هر كدام از ماستوئيدها يا نرمه گوش

هند، يا از د محرك قرار مي بهبه صورت همانسو نسبت 
). 2A، 1A( شود يمالكترود مرتبط شده بين دو گوش استفاده 

دو ابرو قرار  نيمشترك زمين را اغلب روي پيشاني ب الكترود
 ).13- 15(دهند  مي

  
  ها روشمواد و 

 و مقطعي ،يا مداخله ريدر مطالعه حاضر كه از نوع غ
   يفرد هنجار در محدوده سن 27، ودبتحليلي  - توصيفي

 12مرد و  15شامل  ينمونه آمار. شدند يسال بررس 18- 50
 نياز ب يسال كه به طور تصادف 2/23زن با ميانگين سني 

دانشگاه علوم  يبخش و كارمندان دانشكده توان انيدانشجو
 اي يكيبدون داشتن سابقه مشكالت نورولوژ هران،ت يپزشك

  . بودند، انتخاب شد يكيولوژياد
با استفاده از  ازيمورد ن يها يريگ اطالعات و اندازه

نامه، معاينه اتوسكوپي،  گيري و پر كردن پرسش تاريخچه
و  يگفتار يومتريهاي صوت خالص، اد ارزيابي آستانه

 يو زمان نهفتگ هدامن يريگ اديومتري ايميتانس، اندازه
پس . به دست آمد ييشنوا P300وابسته به رخداد  ليپتانس

شروع شده،  شيي، انجام آزمااز تأييد سالمت شنوايي محيط
 يدر روند اجرا. شد يهاي مخصوص درج م در فرم جينتا

در مرحله . آمد يگيري به عمل م پژوهش از هر فرد تاريخچه
گيري ضمن سؤال در خصوص سن فرد مراجعه  تاريخچه

كننده جهت تعيين احراز شرايط سني ورود به مطالعه، سابقه 
هايي مانند  يماريعمل جراحي گوش، درد، ترشح گوش، ب

اوريون و  مخملك، سرخجه، مننژيت، سرخك، سيفليس،
استفاده از داروهاي اتوتوكسيك، ضربه به سر و وجود افراد 

مورد  فردسپس . شد يشنوا در خانواده پرسيده م ناشنوا يا كم
در صورت نداشتن جسم . گرفت يمعاينه اتوسكوپي قرار م

رد  يهنجار، برا گوشخارجي در مجرا و داشتن پرده 
در هر دو گوش با  يآزمون تمپانومتر ،يانياختالالت گوش م

ساخت  901Zodiacاستفاده از دستگاه ايميتانس مدل 
هاي  سپس آستانه. دانمارك انجام شد Madsenشركت 

هرتز با استفاده از  8000تا  250هاي  در فركانس يهواي
ساخت شركت  40ACدستگاه اديومتر دو كاناله مدل 

Interacoustic در صورت كسب . دانمارك تعيين شد
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بل و تمپانومتري نوع  دسي 20هاي متقارن بهتر از  آستانه
Type An )هيو توج يساز در هر دو گوش، به آماده) نرمال 

روند  يشونده به منظور فهم چگونگ شيفرد آزما قيدق
سپس ). 16( شد يپرداخته م يو يآزمون و نحوه همكار

و الكترودها در  زيالكترودها با ماده پاك كننده، تم گاهيجا
به منظور حذف . گرفت يقرار م دييمواضع سر و ماستو

 تيمثل پلك زدن، با توجه به محدود يچشم يها فكتيآرت
را  شيها كه چشم شد يم استهتعداد الكترودها از فرد خو

و از  ديبند استفاده گرد ببندد و به منظور حذف نور از چشم
بر ثابت  يسع شيخواسته شد كه در طول آزمافرد 
 نيپس از ا .نقطه داشته باشد كيدر  ديداشتن نقطه د نگه

 وريكننده وصل و رس يريگ اندازه ستميمراحل الكترودها به س
كه  يدر صورت. گرفت يمها قرار  در گوش يداخل گوش

اهم و تفاوت امپدانس  لويك 5امپدانس الكترودها كمتر از 
با  P300اهم بود، آزمون  لويك 2كمتر از  يالكترود نيب

هرتز با  2000و  1000استفاده از دو محرك تن برست 
 يدو گوش قيمتفاوت و از طر كيتحر ياستفاده از الگو

 ICS Chartr EPمدل  ختهيبرانگ ليتوسط دستگاه پتانس
اين در . آمريكا انجام شد GN Otometricساخت شركت 

ه هر يك از سؤاالت از آمار گويي ب پژوهش به منظور پاسخ
شيوه . ديهاي مربوط به آن استفاده گرد توصيفي و آزمون

ها در آمار توصيفي استفاده از جداول، نمودارها  نمايش داده
هاي مركزي و  هاي آماري شامل شاخص و شاخص

ها و بررسي فرضيات از  تحليل داده. باشد پراكندگي مي
 يافزار آمار با استفاده از نرم Paired t-testآزمون 

16SPSS انجام شد.  
 

  ها يافته
 هيكل P3دامنه موج  نيانگينشان داد كه در م يآزمون آمار

اختالف  ،يالكترود گاهيبا استفاده از دو جا يافراد مورد بررس
كرد كه  انيب توان يو م) P > 001/0(وجود دارد  يدار يمعن

بزرگتر  يدار يطرز معن، دامنه به Cz يالكترود گاهيدر جا
افراد  هيكل P3موج  يزمان نهفتگ نيانگيدر م نيهمچن. است

اختالف  ،يالكترود گاهيبا استفاده از دو جا يمورد بررس
كرد، در  انيب توان يو م) P > 05/0(وجود دارد  يدار يمعن
كمتر  يدار يبه طرز معن يزمان نهفتگ Cz يالكترود گاهيجا

 ).1جدول (است 
  

 يالكترود گاهيبا دو جا P3موج  يدامنه و زمان نهفتگ سهيمقا. 1جدول 
  وابسته t يتوسط آزمون آمار) n=  27(در كل افراد مورد مطالعه 

  ) انحراف معيار(ميانگين     
  دامنه و زمان نهفتگي

 Cz  Fz P 

   >µv( )05/5 (64/11  )67/4 (23/6 001/0(دامنه
زمان نهفتگي

)ms(  )39/15 (66/319  )68/13( 78/330 001/0  

  
  بحث
مطالعه حاضر، ميانگين دامنه در كل افراد  ليو تحل هيدر تجز

 يالكترود گاهيو در جا Cz، 64/11 يالكترود گاهيجا يبرا
Fz ،23/6 نشان داد كه در  يآزمون آمار. به دست آمد
با استفاده از دو  يافراد مورد بررس هيكل P3دامنه موج  نيانگيم
 توان يو م اردوجود د يدار ياختالف معن ،يالكترود گاهيجا
 يدار يدامنه به طرز معن Cz يالكترود گاهيكرد كه در جا انيب

  .بزرگتر است
 يزمان نهفتگ نيانگينشان داد كه در م يآمار آزمون

 گاهيبا استفاده از دو جا يافراد مورد بررس هيكل P3موج 
كرد  انيب توان يوجود دارد و م يدار ياختالف معن ،يالكترود

به طرز  يزمان نهفتگ Cz يالكترود گاهيكه در جا
 گاهيدو جا ريپژوهش تأث نيدر ا. كمتر است يدار يمعن

بر دامنه و زمان ) Active electrode(فعال  يالكترود
 Cz يالكترود گاهيدر جا. شده است يموج بررس ينهفتگ
تر نسبت  كوتاه يزمان نهفتگ ريتر و مقاد دامنه بزرگ ريمقاد
 نيبه ا تواند يم نيبه دست آمد و ا Fz يالكترود گاهيجابه 

را از جايگاه  P300علت باشد كه بيشترين دامنه پاسخ 
يا جايگاه ) Czيا  Fzمثل (فرونتال / مركزي دالكترو

هرگاه الكترود غير . توان ثبت كرد مي) Pz(پاريتال / فرونتال
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را در جايگاهي ) Non inverting electrode(معكوس 
شود و  تر مي كوتاه قرار دهيم، مقدار پاسخ Fz يعنيتر  قدامي

را در جايگاه الكترود فرونتال مركزي  P3aبهترين پاسخ 
همان  اي P3bثبت  يآوريم و برا به دست مي) Fz لمث(

P300 از  تر يخلف گاهيبهتر است از جاFz نيا. استفاده شود 
، )17(و همكاران  Ellgerما با مطالعه  يها افتهيقسمت از 

Pokryszko-Dragan  و ) 18(و همكارانHoffman  و
Polich )19 (يمطابقت دارد كه در جايگاه الكترود Cz 
هم در افراد سالم و هم در  Fzنسبت به  يتر گدامنه بزر

را از  P300بيشترين دامنه پاسخ . اند به دست آورده مارانيب
يا جايگاه ) Czا ي Fzمثل (فرونتال / جايگاه الكترود مركزي

  . توان ثبت كرد مي) Pz(پاريتال / فرونتال
مركزي  - در جايگاه الكترود فرونتال P3aبهترين پاسخ 

در صورت امكان، با داشتن تعداد . ديآ به دست مي) Fzمثل (
 ليپتانس. هاي كافي ثبت پاسخ بهتر انجام خواهد شد كانال

P300  را با الكترودهاي غير معكوس در خط وسط  
)Fz ،Cz ،Pz (ثبت كرد توان ينيز م.  

  گيري نتيجه
 به طور مستقيم با سرعت فرد در P300زمان نهفتگي 

بندي سيگنال، به روز رساني حافظه و نحوه تخصيص  طبقه
 يمرتبط با سالمت مولدها P300توجه ارتباط دارد و دامنه 

P300 بر  يمختلف يكه پارامترها يياز آن جا. استP300 
 گاهيپارامترها جا نيا نيتر از مهم يكياست و  رگذاريتأث
. مهم است اريپارامتر بس نيلزوم توجه به ا. است يرودالكت

الكترود فعال در ثبت  يريكه محل قرارگ رسد يبه نظر م
P300 ثبت  يمؤثر است و براP3b همان  ايP300  بهتر

 يتر استفاده شود تا دامنه بزرگ تر يخلف گاهياست از جا
  .حاصل شود

  
  تشكر و قدرداني

دانشگاه علوم  يبخش محترم دانشكده توان نياز مسؤول
 يها به خاطر مساعدت يشناس ييتهران و گروه شنوا يپزشك

 ياريپژوهش ما را  نيكه در ا يافراد يو از تمام غيدر يب
  .گردد نمودند، تقدير و تشكر مي
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The effect of electrode site on auditory P300 in normal subjects 
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Abstract 
 

Introduction: Event related potentials can be considered as a valuable tool for understanding cortical 
functions. P300 can be affected by a number of factors including the site at which electrodes are to be 
placed. This study was conducted to compare the amplitude and latency of P300 across different electrode 
sites in normal individuals aged between 18 to 50 years 

Materials and Methods: In this cross-sectional non-interventional study, an oddball paradigm was 
adopted to compare P300 event-related potential through using two tone burst stimuli in 27 normal cases 
with average age of 23.2 years. Obtained data were statistically analyzed via paired t-test using SPSS 
software (version 16). 

Results: Significant differences were shown in mean latency and amplitude of participants’ P300s recorded 
at different electrode sites (P < 0.05). 

Conclusion: According to results of this study, active electrode site is effectual in recording P300. 
Posterior electrode site is recommended for enhanced recording of P300. 

Keywords: Event related potential, Auditory stimulation, Electrode site, P300 
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