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 وابسته به رویداد هایپتانسیل

 چیست؟ ERPیا به اختصار  1پتانسیل وابسته به رویداد

به دلیل  (ERP)های وابسته به رویداد های مختلف بررسی فعالیت و کارکرد مغز، پتانسیلاز بین روش

تواند تغییرات می ERPای برخوردارند. ثانیه( از جایگاه ویژهداشتن دقت زمانی باال )در حد میلی

الکتروفیزیولوژیکی مغز را هنگام ارائه محرک تا چندین ثانیه پس از آن بررسی کند و اطالعات دقیقی از 

ها ERPهستند.  (EEG)لوگرافی ها مشتق از الکتروانسفاERPهای مغزی در اختیار قرار دهد. پردازش

های نورونی در یک ناحیه خاص از مغز که مندی هستند که توسط فعالیت شبکههای الکتریکی زمانمیدان

ای از امواج مغزی ها مجموعهERPآیند. بنابراین، درگیر در فرایندهای شناختی و حسی است، به وجود می

(. در 9002کنند )سادوک ، ئه یک محرک مجزا بروز میقابل ثبت در سطح پوست هستند که همزمان با ارا

از طریق الکترودهای  EEGهای ، در حالی که آزمودنی در حال انجام دادن تکلیف است، پتانسیلERPحین 

 شود.متصل به کالهی که بر سر آزمودنی قرار دارد، ثبت می

میکروولت یا بیشتر  00که به ) EEGها، معموال در مقایسه با دامنه فعالیت پیوسته این پتانسیل 

ها شاید صدها بار تکرار شوند )کوشش رسند(، دامنه کمی )در حد چند میکروولت( دارند. محرکمی

شود. سیگنالی که واکنش به محرک را در هر کوشش ها میانگین حسابی، محاسبه میآزمایشی(. سپس از آن

ای )که از نظر پیوسته زمینه EEGی که فعالیت شود، در حالدهد، در میانگین حفظ میآزمایشی نشان می

های دارای دامنه محدود ERPگیری به رود. این روال میانگینها متناظر نیست( از بین میزمانی با محرک

، تنها ERPدهد به صورت نمودار کمّی ولتاژ بر حسب زمان ترسیم گردند. باید توجه داشت که در اجازه می

توان به نتیجه مناسب دست مایش )یعنی ارائه محرک فقط برای یک بار( نمیاز طریق اجرای یک بار آز

ها تکرار ، بارها محرکERPهای آن، در هر تکلیف یافت. به دلیل ماهیت پیچیده مغز و تغییرپذیری واکنش

 ارائه ERPکه محرک ارائه شده است، به عنوان نتیجه نهایی  EEGشوند و در نهایت میانگین لحظاتی از می

 گردد )شکل زیر(.می

: موج N: موج مثبت و Pو قطبیتشان ) (latency)ها عموما مطابق با نهفتگی ERPبه طور قراردادی، این 

 شوند.منفی( نامگذاری می

                                                           
1 Event Related Potential 
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در  ERPهای مختلف های آن: در قسمت باالی شکل نحوه ثبت کوششو مولفه ERP: 1 شکل

به  ERPحین انجام تکلیف ارائه شده است. در قسمت پایین سمت راست شکل نیز، میانگین 

 های آن نمایش داده شده است.همراه مولفه

 ERPهای مولفه

 های بسیار سریعمولفه 

های دیداری و کننده و ساقه مغز )جز محرکشود، از اندام حسی دریافتوقتی محرکی به مغز ارائه می

های ERPشود. شنیداری( عبور کرده و به نواحی قشری اولیه مسئول این دستگاه حسی خاص منتقل می

دهند و از این رو ثبت شده روی قشر اولیه حسی، نحوه دریافت محرک و ثبت آن را توسط مغز نشان می

ای که بالفاصله )در کنند. به عنوان نمونه، امواج اولیهارائه میای شاخصی از یکپارچگی ساختار عصبی زمینه

شوند، پتانسیل انگیخته شنیداری ساقه مغز ثانیه( پس از یک محرک شنیداری ظاهر میمیلی 10حدود 

سازند و برای تشخیص نقایص کنند، منعکس میها، سالمت مسیری را که طی میشوند. این مولفهنامیده می

ها دارند. از سوی دیگر، این  شناسان عالقه خاصی به آص شنوایی( مفیدند و از این رو، عصبحسی )مثل نق

ERPهای پزشکی نابهنجارند و به آسانی تحت تاثیر دستکاریهای روانهای اولیه، به ندرت در اختالل

های اصلی مانند کنندۀ محرکتر منعکسهای ابتداییرسد مولفهگیرند. به نظر میشناختی قرار نمیروان

(. احتماال 9002؛ به نقل از فرانکن و همکاران، 1220ها باشند )هادال، های صحنه و رنگزمینه، پیچیدگی

شود، مفیدتر هستند ها استفاده میای چون کلمههای کمتر پیچیدههای اولیه زمانی که از محرکمولفه

(. از این رو، برای پژوهشگران و درمانگران 9002؛ به نقل از فرانکن و همکاران، 1221)پولی و همکاران، 

 رفتاری از اهمیت کمتری برخوردارند.
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 های اولیهمولفه 

گیرد و این محرک، پس از آنکه توسط مغز دریافت شد، تحت پردازش روانشناختی و ارزیابی قرار می

ها تحت . این مولفهشودگردند، منعکس میکه به نواحی مختلف سر ارسال می ERPعملیات در امواج بعدی 

دارای  های انگیختهپاسخ تاثیر سطوح انگیختگی و توجه، محتوای اطالعاتی و اهمیت محرک هستند.

های بعدی که ERPتر و های حسی پیشای هستند که از پتانسیلهای اولیه( به گونهنهفتگی اولیه )مولفه

های دارای نهفتگی میانه در مورد از مولفههای شناختی قرار دارند، متمایز شوند. سه تحت تاثیر پردازش

ثانیه پس از شروع محرک آغاز میلی 00تا  20ای مثبت که بین )مولفه P50دستگاه شنیداری عبارتند از 

 P200شود( و ثانیه پس از شروع محرک آغاز میمیلی 100تا  00ای منفی که بین )مولفه N100شود(، می

افتد(. مولفه دیگر از این دست ثانیه پس از شروع محرک اتفاق میمیلی 900تا  100ای مثبت که بین )مولفه

N200 های دیداری که شامل اهدافی خاص هستند استفاده باشد. از این مولفه معموال در کوششمی

شود و ثانیه پس از ارائه محرک پدیدار میمیلی 200تا  900شود. انحراف این موج منفی است و حدود می

کننده ن در ناحیه خلفی سر قرار دارد. در مطالعات گذشته مشخص شده است که این مولفه منعکسجایگاه آ

شان با تکرار کاهش ها در این ویژگی مشترکند که دامنهتمرکز توجه به سوی اهداف خاص است. این مولفه

 (.9000یابد )خوگیری یا تعدیل حسی( )الک، می

 های ثانویه )کند(مولفه 

های گیرند. این بازه زمانی در بررسیای را دربرمیا عموما مثبت بوده و بازه زمانی طوالنیهاین مولفه

 (EPP)ثانیه را به عنوان پتانسیل مثبت زودآغاز میلی 000تا  900مختلف متفاوت است. معموال بازه زمانی 

ثانیه )حتی گاهی تا چند ثانیه( را پتانسیل میلی 1000تا  000و از  (ESPW)یا موج مثبت کند زودآغاز 

 ERPنامند. مطالعات نشان داده است، افزایش می (LSPW)یا موج مثبت کند دیرآغاز  (LPP)مثبت دیرآغاز 

 (.9000های هیجانی است )اسچاپ و همکاران، ی افزایش پردازش توجهی نشانهدهندهمثبت تاخیری نشان

 ERPای مختلف همولفه

بر اساس این که باالترین دامنه آن در محدوده مثبت یا منفی قرار  ERPامواج مشاهده شده در طول 

 100موج منفی است که  N100گردد. به عنوان مثال گذاری مینام شود،گیرد و زمانی که موج مشاهده می

 باشد.اجزا مشاهده شده به شرح زیر می ترینترین و معروفگردد. مهمثانیه بعد از تحریک مشاهده میمیلی

ها در این های دیگری نیز اشاره شده است که اشاره به تمامی آنشایان ذکر است در منابع مختلف به مولفه

 گنجد.مقال نمی
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  )مولفه )موجP50 

این  .کندی را مشخص میمهار مسیر قدرت یکسان محرک یندوم به عصبی پاسخ در میرایی میزان

 مسیریابی .باشدمی P50حسی عمدتا از طریق مطالعه شکل موج  مسیریابیپارادایم به عنوان یک آزمون 

پوشی از اطالعات زائد، چشم وهای برجسته به محرک در توجه انتخابیتوانایی فرد برای تشخیص حسی 

(. بیشترین قله 9002بِرَف، حیاتی است )الیت و  از سرریز اطالعات از مغزحفاظت  واهمیت تکراری و یا بی

(. این 9002)اولینسی و همکاران،  است P50 مولفه ،محرکارائه ثانیه پس از میلی 10تا  00مثبت در فاصله 

 برانگیخت. "2حالت پایدار"یا  "9زوج کلیک"های توان در پارادیممولفه را می

  )مولفه )موجN100  یاN1 

مشاهده  ثانیه پس از شروع محرک، زمانیمیلی 900تا  20ایجاد شده بین منفی  بزرگترین قله

به است  "فرآیند تطبیقی" یا یابیموقعیتپاسخ یک ن . ایمنتظره ارائه شده استغیرکه یک محرک شود می

شود. این شده تطبیق داده میتجربه از قبل، با محرک گرددمیکه یک محرک ارائه  یکه، زماناین مفهوم 

و به همین دلیل دارد  Czرا در  دامنه ترینبیش اما شودهای مختلف جمجمه خارج میمکان مولفه از

تحت تاثیر  شود ومولفه در برابر محرکات بینایی برانگیخنه میاین شود. نیز نامیده می"پتانسیل ورتکس"

یت این موج در بررسی اهم ه محرک قرار دارد.رنگ و مدت زمان ارائ منظم بودن درخشش، اندازه، جنبش،

 .توجه فضایی است. الزم به ذکر است که تجربیات احساسی افراد بر این موج تاثیر گذار است

  )مولفه )موجN170 

این موج  های بینایی،در مقایسه با دیگر محرکباشد. مرتبط با پردازش چهره )صورت( می مولفهین ا

شود. این موج برای اولین بار ها مواجه میآن مانند چشم گردد که فرد با چهره یا بخشی اززمانی مشاهده می

ه محرک مشاهده ئاز ارا ثانیه پسمیلی 900تا  110و همکاران معرفی شد که  Shlomo Bentinتوسط 

 باشد.می occipito-temporalگردید. خاستگاه اصلی این موج الکترود های 

ها شامل استفاده از چهره این پژوهشصورت گرفته است  N170سه نوع پژوهش مختلف در زمینه 

ها نشان داد که تشخیص چهره برعکس تشخیص نژاد از طریق چهره و بیان احساسات بود. پژوهش برعکس،

ای در این زمینه البته بعدها مشخص شدکه اگر افراد تجربه. یافتمشکل بوده و نهفتگی موج افزایش می

 رد دیگر نهفتگی تغییرات چندانی نداشت.یابد. در مواداشته باشند، نهفتگی کاهش می

                                                           
2 Paired click 
3 Steady-state 



 

 

5 

  )مولفه )موجP200  یاP2 

P200  یاP2 تا  100بیشینه آن در حدود  شود که دارای قطبیت مثبت بوده واطالق می ایبه مولفه

جمله پردازش از توسط تکالیف شناختی مختلف  مولفهاین شود. مشاهده می ثانیه پس از محرکمیلی 900

 شود.( ایجاد میمانند توجه بینایی،حافظه و زبان)توجه  ادراکی سطح باال و

  )مولفه )موجN200  یاN2 

ثانیه( پس از میلی 200تا  900ثانیه )در برخی منابع میلی 900یک موج با قطبیت منفی در حدود 

 باشد. این موج دارای سه مولفه است:ارائه محرک می

- N2a/ MisMatch Negativity (MMN) :MMN  یک مولفه منفی است که به وسیله هر تغییر قابل

(. 1220شود )وینکلر و همکاران، زمینه تکراری از تحریک شنیداری ایجاد میتشخیصی در یک پس

 است.تفاوت محرک  کدگذاری تغییر یاخودکار مغز درگیر در  فراینددهنده نشاناین مولفه 

- N2b این مولفه کمی پس از :N2a های فیزیکی محرک، هدف تکلیف در ویژگی زمانی که تغییرات

 شود.است ظاهر می

- N2cشود.های مختلف مد نظر باشد پدیدار میبندی محرک: این مولفه زمانی که طبقه 

  )مولفه )موجN300 

N300 بینی یافت شده است.ای است که به تازگی در زمینه تجانس معنایی و پیشمولفه 

 )مولفه )موج P300 یا P3 

ای از توسط ساتن و همکارانش کشف شد و پس از آن بخش عمده 1200در سال  P300مولفه 

تا  90برای اکثر بزرگساالن ، یداریهای شنمحرکبرای را به خود اختصاص داد.  ERPتحقیقات در زمینه 

بندی محرک معموال به عنوان سرعت طبقه. نهفتگی ثانیه استمیلی 000تا  900سال محدوده نهفتگی  10

عملکرد ذهنی برتر  دهندهتر نشانکوتاهتفسیر شده است. نهفتگی  یدیگررویداد از یک  تمایز ینتیجه در

ای گونهبه است  کننده اطالعات محرکمنعکس P3دامنه  رسدبه نظر میتر است. طوالنینهفتگی نسبت به 

برای استخراج  هاپارادایمای از طیف گستردهشود. ی میبزرگتر P3به تولید امواج منجر توجه بیشتر که 

P300 پارادایم ، کهشوداستفاده می "oddball" به های مختلف پارادایم محرکترین آنها است. در این متداول

شود. سوژه باید به محرک کمتر نمایش مییکی از آنها نسبتا به ندرت ارائه شوند که میصورتی نمایش داده 

اهش های بیشتر نمایش داده شده یا استاندارد را نادیده بگیرد. کداده شده یا هدف، پاسخ داده و محرک

وابستگی به الکل، توان به از آن جمله میاست که نوروبیولوژیکی پذیری گسترده شاخص آسیب P300دامنه 
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پاتریک و اشاره نمود ) وابستگی به مواد، وابستگی به نیکوتین، اختالل سلوک و رفتار ضداجتماعی بزرگساالن

 (.9000ران، همکا

  )مولفه )موجN400 

ثانیه پس میلی 000تا  200معنایی و با نهفتگی این موج منفی برای اولین بار در زمینه عدم تجانس 

یک کلمه داده  بینیپیش امعکوس ب به طور N400(. 1200از ارائه محرک معرفی گردید )کوتاس و هیلیارد، 

 .شده برای پایان دادن به یک جمله مرتبط است

  )مولفه )موجP600 

شود که الف( شامل اشکال نحوی، ب( دارای در جمالتی نمایان می P600در حوزه پردازش زبانی، اثر 

 (.1229ساختار نحوی نامناسب یا ج( دارای ساختار نحوی پیچیده باشند )اوسترهوت و هولکمب، 

 LPC (Late Positive Component) 

بعد از شروع ثانیه میلی 000تا  000شروع آن بین  رود.این موج در بررسی حافظه آشکار بکار می

این موج بیشتر از نیمکره چپ ثبت شده و از الکترودهای  کشد.طول میثانیه میلی 1000محرک و کمتراز 

 خطوط ترسیمی، ی مانند واژه،یهادر برابر محرک LPC .قرار گرفته بر قسمت میانی و خلفی خارج می گردد

اعتقاد براین است که این موج شاخصی است از فرآیندهای  شود.معنی مشاهده میصداها و اشکال بی

 است. اشتراکی

 Error-related negativity))ERN  

کننده نسبت به وجود گردد،حتی زمانی که فرد شرکتاین موج در طی تکالیف مختلف مشاهده می

شود که زمانی مشاهده می ERN. یابدکاهش میالبته این موج در خطاهای ناآگاهانه  خطا کامال آگاه نیست.

گردد بعد از پاسخ ناصحیح مشاهده می ثانیهمیلی 100تا  00ین موج . اشودپاسخ حرکتی ناصحیح شروع می

کننده گردد.این موج به نیت و قصد و انگیزش فرد شرکتو از الکترودهای فرونتال و مرکزی خارج می

بزرگتر از زمانی است که فرد تالش  ERNبرای پاسخ صحیح تالش کند کننده اگر فرد شرکت. بستگی دارد

 باشد.تر میکوتاه ADHDنهفتگی این موج در افراد مبتال به  دارد سریع پاسخ دهد.
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 های مختلف آن.و مولفه ERP: شکل موج 9 شکل

 در اختالالت روانپزشکی ERPتغییرات 

 سندرم وابستگی به الکل 

افزایش  N200به طور مداوم گزارش شده است. در  P2و  N1میرایی ناشی از مصرف الکل در دامنه 

 شده است. P300زیاد اتانول باعث کاهش دامنه  آید. مصرفدر نهفتگی به وجود می

 اسکیزوفرنی 

. معموال در افراد با تاس P300فیزیولوژی در اسکیزوفرنی کاهش دامنه نوروهای ترین یافتهقوی یکی از

)برامون و همکاران،  P50تر است. سرکوب نهفتگی طوالنیکوچکتر و  P300سابقه طوالنی بیماری، دامنه 

)میلووان،  MMN( و کاهش دامنه 9000)اودانل و همکاران،  N2و  N1 ،P2های (، کاهش دامنه مولفه9000

و  N400های کند از قبیل که نهفتگی مولفه . این در حالی استبیماران گزارش شده استاین در ( 9000

P600 یابد.در بیماران اسکیزوفرن افزایش می 
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 اختالل خلقی دوقطبی 

پریشی یافت شده است که این در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی با عالئم روان P50نقص سرکوب 

(. 9001کند )شولز و همکاران، مولفه را به عنوان یک نشانگر اندوفنوتیپی برای این بیماری معرفی می

 و نهفتگیطوالنی شدن حالت شیدایی مشاهده کردند. در را  P300کاهش ( 1222)سالیسبوری و همکاران 

 (.9000همکاران، ه است )اودانل و کاهش دامنه در بیماران دو قطبی مزمن مشاهده شد

 افسردگی 

در بیماران افسرده، بیماران با تمایالت خودکشی، حاالت روانی یا افسردگی شدید  P300کاهش دامنه 

 (.1220مشاهده شده است )هانسن و همکاران، 

 فوبیا 

مطالعات نشان داده است که افراد با ترس از عنکبوت و مار، زمانی که در معرض تصاویر اشیایی که از 

ایجاد کنترل سالم گروه  نسبت به یبزرگتر P300دامنه  به طور قابل توجهیگیرند، ترسند قرار میآنها می

 (.9000کنند )میلتنر و همکاران، می

 اختالل هراس 

جلوی سر بزرگی در نتیجه محرک هدف در این  P3aتمایز سه صدایی،  با استفاده از یک تکلیف

باشد. لیمبیک ناکارآمد در این افراد می- فرضیه مسیر پره فرونتالشود که تاییدکننده بیماران ایجاد می

تر گزارش شده است ، طوالنینسبت به گروه کنترل بدون مصرف دارو بیماراندر  P3bنهفتگی عالوه بر این، 

 (.9009توران و همکاران، این ممکن است موید هیپوکامپ و آمیگدال ناکارآمد باشد )که 

 اختالل اضطراب منتشر 

ERP از  یدامنه بزرگتر را به وسیله ایجاد توجه بایاسوجود  تنشی،های محرک به دست آمده از

P300  در  یاضطراباختالالت یا  البا در افراد با اضطرابآور ترسکلمات یا تصاویر به و امواج آهسته در پاسخ

 (.9000کند )دپاسکالیس و همکاران، توجیه میسالم  مقایسه با افراد

 اختالل وسواس اجباری 

ای برای محرک هدف کاهش یافته مالحظهقابل به طور   N200و  P300نهفتگی بیماران وسواسی در 

 ERPداری بین این رابطه معنا، وجوداین  در مقایسه با افراد سالم افزایش یافته است. با N200و دامنه 

 .وجود ندارد بیماری شدت عالئم یاو نوع وسواسی در بیماران غیرطبیعی 
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 اختالل استرس پس از سانحه 

؛ اسکینر و 1222وجود دارد )نیالن و همکاران،  PTSDدر بیماران  P50هایی مبنی بر کاهش گزارش

باشد )متزگر و در این بیماران می P300ها حاکی از کاهش دامنه (. همچنین بیشترین یافته1222همکاران، 

 (.1221همکاران، 

 ایاختالل تجزیه 

باقی بدون تغییر  P300مشاهده شده اما نهفتگی  P300کاهش قابل توجهی در دامنه در این اختالل، 

 باشد. ایاختالالت تجزیه حالتممکن است یک نشانگر زیستی وابسته به  P300دامنه ه است. ماند

 اختالالت شخصیتی 

نتیجه . اندرا گزارش کردهو شخصیت  N200 ،P300 ، مطالعات مختلف رابطه میاندر افراد سالم

دارند.  از افراد برونگرا بیشتری P300از این مطالعات این است که افراد درونگرا دامنه به دست آمده منطقی 

ممکن است با  N200تر طوالنی دارد. نهفتگی راهبریخودبعد  اب یضعیف )مثبت( همبستگی P300دامنه 

 ارتباط معکوس دارد. ا مقاومتبنیز  N200دامنه باشد.  نمره اجتناب از آسیب باالتر همراه

 ERPبرتری و عدم برتری تکنیک 

شناختی استفاده شد، از آن ی علوم عصبی موضوعاتی در حوزهاولین بار برای مطالعه ERPزمانی که 

هایی با محرک و پاسخ های حرکتی در برنامهگیری سرعت و دقت پاسخبه عنوان جایگزینی برای اندازه

آشکار  دانیم که پاسخها دارای دو مزیت متمایز هستند. میERPشد. در این زمینه، ناپیوسته استفاده می

های شناختی فردی است و تغییر و نوسان در زمان واکنش و ی پیامد تعداد زیادی پردازشکنندهمنعکس

ها، ERPهای شناختی مخصوص نسبت داد. در مقابل توان به تغییر در پاسخدقت را به سختی می

کنند که کدام عیین میسازند و تای از پردازش بین یک محرک و یک پاسخ را فراهم میگیری پیوستهاندازه

گیرند. به عنوان مثال آزمون استروپ مرحله یا مراحل پردازش توسط دستکاری آزمایشی تحت تاثیر قرار می

 را در نظر بگیرید.

دهند تا زمانی که رنگ جوهر و تر پاسخ میخواند آهستهیها زمانی که کلمه با رنگ جوهر نمآزمودنی

های ادراکی هستند یا کندی کنندۀ کندی در پردازشکند، منعکس هایکلمه یکسانند. آیا این پاسخ

های رفتاری داد، اما توان پاسخ این سوال را تنها با دقت کردن در پاسخهای پاسخ؟ مشکل میپردازش

 کننده باشد.تواند خیلی کمکدر این زمینه می P3مطالعات امواج 
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گیری لحظه تواند یک اندازهمی ERPاست که  های رفتاری ایندر مقابل مقیاس ERPدومین امتیاز 

 به لحظه از پردازش محرک، حتی زمانی که هیچ پاسخ رفتاری وجود ندارد، را فراهم سازد.

 مهناز عاشق طوسی

 های حیاتیمدیر دپارتمان ثبت و پردازش سیگنال


