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مدلسازی اتصاالت نواحی مغزی جهت شناسایی اختالالت مغزی ناشی از غواصی با
استفاده از الکتروانسفالوگرافی
7

الهام عسکری ،1سید کمال الدين ستاره دان ،2علي شیخاني ، 3محمدرضا محمدی ،4محمد تشنه لب
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 -1گروه کامپیوتر ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 -2قطب علمي کنترل و پردازش هوشمند ،دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر ،پرديس دانشکده های فني دانشگاه تهران
 -3گروه مهندسي پزشکي ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 -4مرکز تحقیقات بیمارستان روزبه ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ايران
 -7دانشکده مهندسي برق ،گروه کنترل ،دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي ،تهران ،ايران
چکيده
بیماری غواصان عارضه ايست که بدن و مغز انسان را با اختالالتي روبرو ميکندد بدا پدردازش سدیگنالهای الکتروانسداالوگرافي غواصدان،
ميتوان اطالعاتي را در رابطه با اختالالت نوروفیزيولوژيک آنها استخراج کرد و نواحي مغزی دچار عارضه را بهصورت دقیق مشدخ نمدود
در اين مقاله با استااده از ويژگيهای استخراج شده از سیگنالهای ثبت شده غواصان و افراد غیر غواص که شامل آنتروپي و اندرژی اسدت،
مدلي مبتني بر کارکرد مغز اين افراد ارائه خواهد شد که قادر به نمايش سازماندهي و اتصاالت نواحي مغزی آنها است اين مدل با استااده
از شبکههای عصبي سلولي طراحي شده است و کارکرد مغز را نشان ميدهد نتايج بهدست آمدده نشدان مديدهدد کده در اتصداالت درون
ناحیهای برخي نواحي مغز غواصان شامل  O1 ،T8 ،T7و ،)p<0.05( O2نسبت به افراد غیر غواص تااوتهايي وجود دارد اما ارتباطات کامالً
طبیعي بین کلیه نواحي مشاهده ميشود
واژگان كليدی :الکتروانسفالوگرافی ،شبکه عصبی سلولی ،ایموتيو ایپک ،غواصی.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

69/57/11
69/12/29
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آمده است البته در موارد غواصي اشدباع ،آزمايشدات نشدان
ميدهند که اين ضايعات ايجاد نميشود يدا بسدیار کمتدر از
غواصان آماتوری است که به دلیل عدم رعايت اصول غواصي
دچار حبابهای کوچدک درون ر هدا مديشدوند و در طدول
مدت صدمات مغزی جبران ناپذيری را باعث ميگردند []5
برای کمک به تشدخی بسدیاری از نابهنجاريهدای مغدزی،
تحلیلهای زيادی بر روی سیگنالهدای الکتروانسداالوگرافي
( ،)EEGانجام گرفته اسدت مغدز بوسدیله  EEGاز برخدي
فعالیتها و فعل و اناعاالت خود بده مدا اطالعدات مدوثقي را
ميدهد ،ميتوان با ثبت دقیق ايدن سدیگنالهدا و پدردازش
آنها ،برخي اطالعدات و ويژگديهدا را اسدتخراج کدرد []5
بدهعددالوه بددا مقايسدده و مطالعددات ايددن پددردازشهددا ،برخدي
اختالالت مغزی و رواني را با درجه صحت باال تشخی داد
همچنین پس از تجويز روند درماني نیز ميتوان بدا مطالعده
منظم و رصد فعالیت مغزی بیمار ،از درصد پیشرفت درمان
بیمار مطل شد []6
مطالعاتي که در مورد الگوها ،سازماندهي و اتصاالت ندواحي
مغز افراد انجام گرفته اسدت حداکي از الگوهدای خاصدي در
سازماندهي مغز افراد عادی و نابهنجاریهای اتصال ،در مغدز
افراد مبتال به بیماریهای مغدزی و نوروفیزيولوژيدک اسدت
[ 15و  ]11مغز عالوه بر اينکه در حداالت مختلدف انسدان،
دارای اتصاالت و الگوهای مختلاي است ،براساس تحقیقدات
انجام شده در بیماریهای نوروفیزيولوژيک نیدز از الگوهدای
متااوتي برخوردار است [ ]15ابزارهدای متعدددی همچدون
الکتروانساالوگرافي ،امآرآی و غیره ،از ابزارهدای اساسدي در
شناخت اختالالت نوروفیزيولوژيدک اسدت [ ]12بدر اسداس
ويژگيهای مستخرج از اين تصداوير و سدیگنالها و تحلیدل
آنها ميتوان به الگوهای مغزی دست يافدت [ ]12در ايدن
مقاله قصدد بدر ايدن اسدت کده نابهنجاریهدای موجدود در
قسمتهای مختلف مغز و اتصاالت نواحي مغزی آنها ارائده
شود محققین بسیاری برای بیماریهای مختلف ،مدلهدای
متااوتي جهت تشدخی و نمدايش الگوهدای مغدزی بدرای
نابهنجاریهای مختلف ارائه داده اند [ ]13برخي از آنها به
کمک سیگنالهای الکتروانساالوگرافي به تشدخی تاداوت
در الگوهای مغزی بیماران پرداخته اندد و بیدان کردندد کده
تااوتهای چشمگیری در سیگنالهای الکتروانسداالوگرافي
بیماران نورولوژيکي وجود دارد []12

 -1مقدمه
در غواصي به علت فشار اکسیژن بافتي که هنگام استنشداق
اکسیژن با فشار اکسدیژن حبابچدهای بسدیار بداال بدهوجدود
ميآيد باعث ميشود که بدرای بسدیاری از بافدتهدای بددن
زيانآور باشد اين موضوع ،بهويژه در مورد مغدز نیدز صددق
ميکند زيرا موجب تغییر در ويژگيهای الکتريکي غشاءهای
سلولي در مغز ميگردد []3-1
گائو و همکاران ،نشان دادند که غواصي اسدکوبا در شدرايط
سخت مثل آب سرد ،با عمق بدیش از  45متدر و يدا تعدداد
بیشتر از  155غوص در سال ميتواند اثرات برگشت ناپدذير
عصبي-رواني ايجاد کند غواصي در فشارهای باال در حددود
 15الي  13بار مديتواندد عالئدم عصدبي-رواندي غواصدان را
تشديد کند بخصوص در شرايطي که غواصي بهوسیله هوای
فشرده (عادی) انجام شده باشد []4
سبت و پترسن در سال  1665اثبات کردند که در غواصدان
عمراني که در شرايط غیر اشباع غواصيهای متعددی انجام
دادند بطور بالیني شاهدی بر تغییرات يدا تداثیرات عصدبي-
رواني وجدود نددارد ولدي طدوالني شددن واکدنش دادن بده
حرکات کامال مشدهود بدوده اسدت [ ]7بعضدي از غواصدان
میانسال که بهطور مکرر در معرض فشارهای بداال در عمدق
بددیش از  95متددر آب قددرار مدديگیرنددد دچددار اخددتالل در
مسیريابي و ضايعات مغزی مديشدوند کده در امآرآی قابدل
تشخی است که با تعداد غوصهای مريض ارتباط مستقیم
دارد اين مسئله توسط تالپاالر و همکارانش در سدال 2555
اثبات شد [ ]9در بین غواصان صنعتي باوری وجود دارد که
يک اثر پانچ درانک 1روی مغز در اثر غواصي با هوای فشرده
ايجاد ميگردد که ميتواند باعث ديمانس 2گردد اختالاللت
عصبي و رفتداری کده در سدندروم عصدبي فشدار بداال بدروز
ميکند نواحي خاصي از مغز را نیز تحت تاثیر قرار ميدهدد
در غواصان آماتور گاهي ضايعات بهوجود آمده از قبل جمد
ميشوند و نهايتا باعث تحلیل رفدتن ناحیده زيدر کدورتکس
مغزی ميشود در آزمايشات مختلف بدین گدروه افدراد غیدر
غواص و غواص نشان داده شده که ضدايعاتي در ناحیده زيدر
کرتکس مغز افراد غواص بهوجود ميآيد که نابهنجاریهدای
پايداری را ايجاد ميکند اين نتايج به کمک آزمايشاتي کده
از امآرآی و سيتياسکن مغز غواصان گرفته شده بدهدسدت
Punch Drunk
Dementia

1
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تحلیل سیگنال و مدلسدازی سدازماندهي مغدز غواصدان در
مقايسدده بددا افددراد سددالم اسددت ايددن مقالدده بدددين صددورت
سازماندهي شده است کده پدس از بیدان مقدمده ،در بخدش
دوم ،نحوه ثبت سدیگنال ،اسدتخراج ويژگدي و مددلسدازی
سازماندهي مغز ارائه ميشود در بخش سوم به تحلیل نتايج
و در بخش چهارم نتیجه گیری ارائه خواهد شد

در کلیه روشهای ارائه شده جهت تشخی نابهنجاریهای
مغزی که بر اساس سیگنالهدای الکتروانسداالوگرافي بدوده،
روشهای جداسازی افراد سالم و بیمار بهصورت آماری بوده
است کلیه روشها بدون ارائه مدلي يکتا از عملکرد مغز بده
بررسي نواحي مغز پرداختهاند در حاليکه مدلي که در ايدن
مقاله ارائه شده بر اساس روشي هوشمند و متمرکز ،مبتندي
بر عملکرد مغز انسان و اتصاالت نواحي مختلف آن ميباشد
اين مدل اتصاالت پیچیده درون ناحیهای و بدرون ناحیدهای
مغز غواصان دچار عارضه و افراد سالم را ارائه ميدهد و بیان
ميکند که غواصي مداوم در سالهای متمادی چه اثراتي را
بر قسمتهای مختلف مغز ،در نیمکره هدای راسدت و چد
مغز ،ميگذارد همچنین مدل پیشنهادی براساس اتصداالت
يک ناحیه با نواحي همجوار و غیرهمجوار خود همانند مغدز
که اگر تحريکي در قسمتي از آن اتااق بیاتد ،کلیه نواحي و
قسمتهای مختلف را بطور مسدتقیم و غیرمسدتقیم تحدت
تاثیر قرار ميدهد ،عمل ميکند و اتصاالت مغز افراد سالم و
غواصان دچار عارضه مغزی را با يکديگر مقايسه ميکند در
اين مقاله ارائه و اجرای تحقیق انجام شده شامل دو مرحلده
اساسي است مرحله اول ،ثبت سیگنال  EEGو مرحله دوم،

 -2مواد و روشها
اجرای اين تحقیق از ذو مرحله اساسي تشکیل شدده اسدت
مرحله اول شامل ثبت سیگنال و مرحلده دوم شدامل پدیش
پردازشهای مورد نیاز ،استخراج ويژگي و مدلسازی اسدت
که در زير هر يک بهطور کامل شدر داده مديشدود شدکل
( )1دياگرام مراحل روش پیشنهادی را نشان ميدهد
 -1 -2شركت كنندگان
بهعلت نبودن پايگاه داده  EEGمناسب از غواصان ،در ايدن
تحقیق اقدام به جم آوری اين سیگنالها شد از  17غواص
مرد و  17نار مرداندي کده تداکنون غواصدي نکدرده بودندد،
سیگنال ثبت شد

شکل ( )1دیاگرام مراحل روش پيشنهادی.
جدول( )1اطالعات آماری دو گروه افراد غواص و غير غواص.
غیر غواص
(تعداد=)12

متغیرها
سن
آی کیو
عادت استااده از دست
راست دست
چ دست

انحراف معیار  میانگین
31/3  7/6
115/25  5/63

غواص
(تعداد=)14

تعداد

11
1
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انحراف معیار  میانگین
32/5  9/3
115/41  5/95

تعداد

p

5/732
5/637
15
4
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[ ]14اين دستگاه با نرخ نمونه برداری  ،125 HZاقددام بده
ثبت سیگنال مينمايد در هنگام ثبت ،ارتباط درست زمین
دستگاه ،ارتباط صحیح کاندالهدای دسدتگاه بدا محدلهدای
صحیح پوست سر مورد توجه قرار گرفت برای حدذف ندويز
شهر ،دستگاه از فیلتر ناچ  75 HZاستااده ميکند هنگامي
که دايرههای الکترود در نرم افزار سبز شدند ميتوان شدروع
به ثبت سیگنال نمود شکل ( )3دسدتگاه ايموتیدو ايپدک را
نشان ميدهد []17

يک سیگنال ثبتشده از غواصان بدهعلدت سدابقه ضدربه بده
سری که داشت حذف شد سه سیگنال مربدوط بده افدرادی
که تداکنون غواصدي نکدرده بودندد و دارای سدابقه بیمداری
نوروفیزيولوژيکي بودند نیز کنار گذاشته شد بهطور کلي 14
سیگنال غواصان و  12سیگنال افرادی که تداکنون غواصدي
نکردهاند جهت استااده در اين تحقیدق انتخداب شدد کلیده
افراد مورد آزمايش ،حداقل دو هاته قبدل از ثبدت سدیگنال
 EEGدارو مصرف نکردندد غواصدان نیدز هیچگونده سدابقه
ناهنجاری عصبي يا بیماری ديگری نداشته و دارويي مصرف
نکرده بودند اين افراد با رضايت خودشان در مطالعه شرکت
کردند اين افراد در محدوده سدني  27تدا  45سدال بودندد
میانگین و انحراف معیدار محددوده سدني غواصدان  32/5
 9/3و میانگین و انحراف معیار محدوده افرادی کده تداکنون
غواصي نکردند  7/6  31/3ميباشد در افراد منتخب از دو
گروه اختالف معناداری از لحاظ سني براساس آزمون تسدت
تي ( )p value /732مشاهده نشد تمامي افدراد آیکیدو
باالتر از  57داشتند

 -3 -2تحليل و پيش پردازش سيگنال
سیگنالها برای هر فرد به مدت  25دقیقده در حالدت بیدان
شده ثبت شد پس از ثبت سیگنال ،قطعات 3ثانیهای (354
نموندده) از سددیگنالهددا کدده عدداری از اغتشدداش (خصوصددا
اغتشاشهای چشمي و حرکتدي و الکترومدايوگرام ،)2بودندد
توسط يک کاربر ماهر و تحت نظر متخص مغدز و اعصداب
انتخاب شد بهطور کلي از هر فرد  45قطعده انتخداب شدد
جهت آماده سازی اولیه سدیگنال ،بدهصدورت ندرم افدزاری،
عملیات حذف اغتشاش و تداخالت بدرق شدهر انجدام شدده
است

 -2 -2ثبت سيگنال
کلیه موردهای مدورد مطالعده در هنگدام ثبدت سدیگنال در
محیطي آرام ،بهصورتي که چشمان آنهدا بداز بدود ،بدرروی
صندلي نشستند و در حالت استراحت بودندد از ايدن افدراد
خواس ته شده بود که آرامش خود را حاظ کنند و در صورت
امکان به يک نقطه نگداه کنندد آنهدا کمتدرين حرکدت را
داشتند تا میزان اغتشاشات در سیگنالهای ثبدت شدده بده
حداقل برسد با توجه به محدوديتهای زماني کده در ثبدت
سیگنال از افراد وجود دارد با دستگاه بيسیم ايموتیو ايپدک
اقدام به ثبت سیگنال شد استااده از اين دستگاه راحدتتدر
است و زماني برای نصدب آن بدر روی سدر احتیداج نیسدت
ايموتیو ايپک ،1يک دستگاه ثبت سدیگنال  14کانالده اسدت
که برای ثبت سیگنال بیماران در شرايط خاص و تحقیقدات
ويژه طراحي شده اسدت عملیدات ثبدت سدیگنال در مرکدز
غواصي کیش انجام شد الکترودهدا در موقعیدتهدای ،AF3
 O1 ،P8 ،P7 ،T8 ،T7 ،FC5 ،F4 ،F3 ،F8 ،F7 ،AF4و O2
همانند شکل ( )2بر روی پوست سر قرارگرفت
از نرم افزار ايموتیو ايپک برای ثبت سیگنال و تبديل آن بده
فرمت قابل خواندن در نرم افدزار متلدب اسدتااده مديشدود
Emotiv Epoch

شکل ( )2موقعيت الکترودها بر روی سر.

شکل ( )3دستگاه ایموتيو ایپک.

1
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N

اطالعات کانالها بهصورت يک آرايه در اختیار بدوده کده بدا
استااده از برنامه مبدل ،اطالعدات  14کاندال آن در محدیط
متلب ،بازخواني شدند سیگنالها بصورت نرم افزاری در بازه
 5/1الي  55هرتز فیلتر شدند []19

()3

) H(X)  - p(x i ) log10 p(x i
i 1

که در آن  Hبیانگر آنتروپي شانون سیگنال  Xو  ،Nتعداد
کل نمونهها مي باشد } X = {x1, x2, …, xiدسته ای از
رخدادهای تصادفي است و ) p(xiاحتمال رخداد تصادفي xi
است آنتروپي ،معیار عددی از میزان تصادفي بودن يک
سیگنال است و ميتواند بعنوان يک ويژگي برای تحلیل
دادههای سری زماني  ،EEGاستااده ميشود در اين
تحقیق با رابطه ( )4که در زير آمده است آنتروپي محاسبه
ميشود[:]15

 -4 -2استخراج ویژگی
اسددتخراج ويژگدديهددای مناسددب از سددیگنالهای  EEGاز
اهمیت ويدژه ای برخدوردار اسدت بدا انتخداب صدحیح ايدن
ويژگيها ،ميتوان عملکرد بهتری از مغز را با توجه به مددل
ارائه شده نشان داد بررسيها و تحلیلهای انجام شده بیدان
ميکند که ويژگيهای منتخدب از قبیدل اندرژی و آنتروپدي
نتايج بهتری را حاصل ميکند ابتدا از سدیگنالهدای ،EEG
ويژگيهای آنتروپي و انرژی از آن استخراج خواهد شد و در
آخددر ،مقددادير ب دهدسددت آمددده ب دهعنددوان ورودی بدده مدددل
پیشنهادی داده ميشود

E  d i, j2 log  d 2i , j 
N

j1

()4
در اينجا  Eبیانگر آنتروپي و در واق آنتروپي توصیف آماری
از میزان تصادفي بودن و تغییرپدذيری يدک سدیگنال EEG
است استااده از اين ويژگي کمک شداياني بده جداسدازی و
مقايسه دو نوع سیگنال مختلف ميکند

 -1 -4 -2انرژی
 -5 -2روش پيشنهادی

در پردازش سیگنال ،اندرژی کدل سدیگنال زمدان-گسسدته
] x[nدر فاصله  n1 ≤n ≤ n2بهصورت رابطه ( )1تعريف
ميشود:
2

()1

n2

]x[n



مدل ارائه شده مبتني بدر عملکدرد مغدز انسدان و اتصداالت
نواحي مختلف آن ميباشدد مغدز ،دارای اتصداالت پیچیدده
درون ناحیهای است همچنین اتصداالت ديگدری بدا ندواحي
همجوار و غیرهمجوار خود دارد بطور کلي ،اگر تحريکي در
قسمتي از مغز اتاداق بیاتدد ،کلیده ندواحي و قسدمتهدای
مختلف مغز را بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار
ميدهد در اين مقاله مدلي بر اساس شبکه عصبي سدلولي1
( )CNNارائه داده ميشود که به نمدايش و نحدوه اتصداالت
درون ناحیه ای و برون ناحیه ای مغدز افدراد غدواص و غیدر
غواص ميپردازد اين مدل مبتني بر شدبکه عصدبي سدلولي
پیشنهاد شده زيرا ابزاری مناسب برای ارايه برهمکنشهدای
نواحي بر يکديگر است
CNNها ،سیگنالهای ورودی را در لحظه پردازش ميکنندد
و در واق خاصیت پیوستگي زمان ،پردازش موازی ،پردازش
بيدرنگ سیگنال و ويژگيهای اتصال موضدعي ايدن سدامانه
است که سبب اسدتااده از ايدن ابدزار ،در مددلسدازی روش
پیشنهادی شده است واحد اصلي و ديندامیکي شدبکههدای
عصبي سلولي ،سلول نام دارد که بهطور محلي با همسايگان
خود در ارتباطند [ ]16هر سلول دارای ورودی ،خروجدي و

E(l) 

n  n1

در اين تحقیق ،انرژی سیگنال بصدورت زيدر محاسدبه شدده
است [:]15
N

()2

E(l)   d i2  T / N
i 1

بطوريکه  Nتعداد نموندههدای  diسدیگنال اسدت و  Tدوره
تناوب است
 -2 -4 -2آنتروپی
آنتروپي شانون يدک ماهدوم اساسدي آنتروپدي اطالعدات در
نظريه اطالعات در ارتبداط بدا ايدن مطلدب اسدت کده يدک
سیگنال يا يک رخداد اتاداقي تدا چده حدد تصدادفي اسدت
آنتروپي اطالعات که به ندام آنتروپدي شدانون هدم شدناخته
ميشود در واق میزان تصادفي بودن را بهصورت يک سنجه
رياضي گزارش ميکند آنتروپي يک اندازه گیدری آمداری از
اعداد تصادفي است که معیار خوبي از میزان بينظمي طیف
سیگنال در اختیار ما قرار ميدهد و از رابطده زيدر محاسدبه
ميشود [:]15

Cellular Neural Network
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حالت 1است حاالت و خروجيها با تاثیر از همسايگانشدان
محاسبه مديشدوند اتصداالت بدین همسدايگان وزن نامیدده
ميشود و با استااده از وزنها شبکه عصبي سلولي ميتواندد
دينامیک بودنش را ارائه دهدد [ 25و  ]21جزئیدات بیشدتر
اين ساختار در ادبیات فن موجود ميباشد و برای اطالعدات
بیشتر به مراج ارجداع داده شدده رجدوع شدود []16-21
بهدلیل کاربردهای زيادی که  CNNها برای نمايش کدارکرد
سامانههای پیچیده و الگو دارند در اين تحقیق نیدز از CNN
دو بعدی برای محاسبه ارتباط نواحي با يکدديگر و از CNN
سه بعدی برای محاسدبه اتصداالت درون ناحیدهای اسدتااده
خواهد شد

يک رويکرد تناوبي برای تحلیل روش لیاپانوف است []22
در اينجاهمسايگي  ،r = 1برای ) C(i,jدر يک شبکه عصبي
سلولي برابرست با:

N r  i, j  {C  k, l  | max  k  i , l  j   r,

()7

}l  k  M; 1  l  N

بطوريکه  rعدد صحیح مثبدت اسدت بدهسدادگي مديتدوان
دريافت که سامانه همسايگي تعريف شده در باال همدواره در
حددددال نمددددايش يددددک دسددددته خددددواص متقددددارن در
) C(i,j)∈Nr(k,lو ) ،C(k,l)∈Nr(i,jبرای تمدام )C(i,jهدا و
) C(k,lدر يک شبکه عصبي سلولي مديباشدد [16و u ]25
ورودی x ،حالت و  yخروجدي سدلول اسدت معادلده حالدت
سلول بصورت معادله ( )9است:
A  i, j;k,l  .y kl  t  

 - 1-5 -2ساختار مدل
()9

دلیل استااده از  ،CNNهمین برهمکنش های محلي
مستقیم و سراسری غیرمستقیم است زيرا مغز نیز
عملکردی اينگونه دارد با توجه به اينکه نواحي مختلف مغز
با يکديگر ارتباط دارند قبل از محاسبه اتصاالت درون
ناحیهای قسمتهای مختلف مغز ،ابتدا بايد مشخ شود
که هر ناحیه با نواحي ديگر چقدر ارتباط دارد ارتباط و
تاثیرات هر ناحیه بر روی نواحي ديگر با استااده از ساختار
پیشنهادی زير محاسبه ميشود چون در اين تحقیق از
ايموتیو ايپک  14کاناله برای ثبت سیگنال استااده کرديم
بايد ارتباط  14ناحیه با يکديگر محاسبه شود با استااده از
ساختار شبکه عصبي سلولي شکل (( )4ب) ،اتصاالت برون
ناحیهای (بین نواحي) مختلف مغز محاسبه ميشود ارتباط
کلیه اين نواحي در اين ساختار بهطور مستقیم و
غیرمستقیم درنظر گرفته شده است هر سلول ،نماينده يک
ناحیه است هر يک از مرب های شکل (( )4ب) ،معرف يک
سلول ) C(i,jاست  iبیانکننده سطر سلولها و  jمعرف
ستون شبکه سلولهاست کلیه نواحي با يکديگر مرتبط
هستند همانطور که بیان شد میزان ارتباط  14ناحیه در
اين قسمت محاسبه خواهد شد بردار ويژگي استخراج شده
به عنوان ورودی به هر يک از CNNها داده ميشود سپس
وزنها و حالتهای سلولها طبق معادالتي که در زير بیان
ميشود محاسبه ميگردد در اين مقاله از الگوريتم
يادگیری حالت برای آموزش CNNها استااده ميشود اين
الگوريتم مبتني بر تئوری ثبات حالت مي باشد که در واق
State



 k,l N i, j

dx ij  t  / dt   x ij  t  

B  i, j;k,l  .u kl  t   z  i, j;k,l 



 k,l N i, j

 kو  lايندکسهای سلول های همسايه است پويدايي شدبکه
عصبي سلولي شدامل هدر دو فداکتور بداز خدورد خروجدي و
مکانیزم کنترل ورودی است اثر بدازخورد خروجدي همدواره
وابسته به پارامترهای تعاملي ) A)i,j;k,lو اثر کنترل ورودی
وابسته به ) B)i,j;k,lو  zباياس اسدت ) xi,j(t+1در عملیدات
 CNNزمان گسسته بهصورت معادله ( )5تعريف ميشود
x ij  t   f (  A  k  i, l  j .x i, j  t  
 k,l N  i, j
()5
)  B  k  i, l  j .u i. j  t   z  i, j; k, l 
 k,l N  i, j

که در آن  θ < 0و يک مقیاس ثابت است خروجي سلول
بر اساس معادله ( )5محاسبه ميشود
()5





yij  t   f x ij t    1/ 2  x ij t  1  x ij t  1 ,
1  i  M; 1  j  N

همانطور که بیان شد به کمک شکل ( ،)4مقدار ارتباط بین
نواحي (سلولها) محاسبه ميشود در واق خروجي سلولها
میزان ارتباط بین نواحي را مشخ ميکند
در مرحله بعد قصد ما يافتن اتصداالت درون ناحیدهای مغدز
غواصددان در مقايسدده بددا افددراد غیددر غددواص اسددت در ايددن
مدلسازی نیز چون از  14ناحیه مغز سیگنال ثبت مديشدود
بنابراين  14ناحیه از مغز در نظر گرفته ميشود تا اتصداالت
درون ناحیهای هر ناحیه محاسبه گردد در هر ناحیده بدرای
نمايش اتصاالت درون ناحیهای ،يک شبکه سلولي سه بعدی
 4×4×2استااده ميشود

1
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(ب)

(الف)

شکل ( )4ساختار پيشنهادی برای محاسبه اتصاالت برون ناحيه ای نواحی مختلف مغز( ،الف)  14ناحيه مغز درنظر گرفته شده و (ب)
ساختار پيشنهادی بر اساس شبکه  CNNكه مقدار اتصال بين  14ناحيه را محاسبه میكند.

بهطدوری کده در هدر شدبکه سدلولي در هدر ناحیده میدزان
ارتباطي که با ديگر نواحي مغز دارد بر اساس مقادير بدست
آمده از مدل شکل ( )4اعمال ميشود الزم به ذکر است که
در اين مقاله بهطور مثال از شدبکه عصدبي سدلولي 4×4×2
استااده شده و ميتواندد هدر سداختار بزرگتدر ديگدری نیدز
استااده شود زيرا مغز انسان از هزاران سلول اسدتااده شدده
اما برای کم کردن حجم محاسبات از اين سداختار اسدتااده
شده است
شکل ( ،)7يک  CNNسه بعدی با ابعداد ( 4×4×2تعدداد 4
سطر و  4ستون سلول و دو بعد) استااده شده در هر ناحیده
را نشان ميدهد سدلول سدطر iم و سدتون  jام و بعدد  kام
بهصورت ) C(i,j,kنشان داده شده اسدت خدطهدای رسدم
شده در شکل زير لینک بین سلولها که بیان کنندده بدرهم
کنش مسدتقیم سدلولهدا بدر روی يکدديگر اسدت را نشدان
ميدهد
مدل ارائه شده در واقد مددلي بدرای نشدان دادن اتصداالت
محلي ،درون ناحیهای ،اتصداالت سراسدری و غیدر مسدتقیم
نواحي مغز افراد است همچندین ايدن مددل میدزان ارتبداط
نواحي مختلف مغز با يکديگر را نیز نشان ميدهد معمداری
اين مدل مبتندي بدر توپولدوژی مغدز و قدرار گدرفتن محدل
الکترودهای دستگاه بر روی پوست سر پیشنهاد شده اسدت
با توجه به نواحي اصلي مغز و الکترودهايي که از هر ناحیده
عمل ثبت سیگنال را انجام ميدهدد سدرانجام بده معمداری
کلي زير دست يافتده شدد کده شدامل ندواحي اصدلي لدوب
پیشاني ،لوب آهیانهای ،لوب گیجگاهي و لوب پس سری در
نیمکرههای سمت چ مغز است

شکل ( )5ساختار شبکه عصبی سلولی  4×4×2استفاده شده در هر
ناحيه مدلسازی مغز.

معماری کلي مدل پیشنهاد شدده در شدکل ( )9نشدان داده
شده است به کمک مدل زير ميتوان اتصاالت ندواحي مغدز
غواصان و افرادی که غواصي نميکنند را ارايه داد و الگدوی
اتصددداالت مغدددزی را بدددا يکدددديگر مقايسددده کدددرد و اگدددر
نابهنجاریهايي در نواحي مغزی آنها بهوجود آمده باشدد را
تشخی داد در اين شکل بطور مثال ارتباط ناحیه  AF4با
ديگر نواحي نشان داده شده است درصورتیکه کلیده ندواحي
با هم درارتباطند و فلشها بیان کننده ارتباط يک ناحیه بدا
ديگر نواحي است و همانطور که بیان شد اين مقادير با مدل
شکل ( )7محاسبه شده است
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شد به علت وجود  14الکترود در نواحي مختلف مغز14 ،
ناحیه از مغز مورد بررسي قرار گرفته ميشود ابتدا،
میانگین مقدار انرژی سیگنال برای هر  14الکترود برای 14
غواص و  11فرد غیر غواص محاسبه شده و در زير نشان
داده شده است که مقاديری که تااوت قابل مالحظهای
دارند ) ،(p value=0.05با * مشخ شده اند
همددانطور کدده از مقددادير موجددود در جدددول ( )2مشدداهده
ميشود مقدار انررژی سیگنال الکترودها برای دو گروه فقط
در الکترودهای  O1 ،T8 ،T7و  O2تااوت دارند برای دست
يافتن به نتايج دقیقتر و مشداهده تاداوتهدای دو گدروه در
اتصدداالت نددواحي مغددزی از مدددل پیشددنهاد شددده اسددتااده
ميشود
بهطور کلي از  14ناحیه سیگنال ثبت شده است هر ناحیده
با نواحي ديگر ارتبداط دارد و در مرحلده اول مقددار ارتبداط
کلیه نواحي با يکدديگر محاسدبه مديشدود  14عددد بايدد
محاسبه و در جدول گدزارش شدود امدا بددلیل زيداد بدودن
ستونهای اين جدول تعدادی از اين مقدادير بعندوان نمونده
بیان شده است

شکل ( )6ساختار مدل پيشنهادی برای ارائه كاركرد مغز و نمایش
اتصاالت درون ناحيهای.

حاالت و خروجي سدلولهدا در هدر شدبکه عصدبي سدلولي
بهترتیب بدا معدادالت ( )6و ( )15بدهصدورت زيدر محاسدبه
ميشود
dx ijk  t  / dt   x ijk  t  

()6

A  i, j, k;f ,l, k  .yflk  t 



B  i, j, k;f ,l, k  .uflk  t  z  i, j, k;f ,l, k





 f ,l,k N i, j,k

جدول ( )2ميانگين مقدار انرژی در هر ناحيه برای غواصان و



افراد غير غواص.

 f ,l,k N i, j,k

 l ،kو  fايندکسهای سلولهای همسايه است
()15



yijk  t   f  x ijk  t   



 1/ 2  x ijk  t   1  x ijk  t   1

همانطور که بیان شد درون هر ناحیده ،يدک شدبکه عصدبي
سلولي  4×4×2است که پس از اعمال بردار ورودی به مددل
ارائدده شددده در هددر ناحیدده ،مدديتددوان میددزان اتصدداالت و
سازماندهي درون نواحي مغز را با در نظر گدرفتن ارتباطدات
کلیه نواحي مغز بر اساس مدل شکل ( )4نشان داد که ايدن
کار پس از شبیهسازی در قسمت نتايج گزارش ميشود
 -3نتایج و بحث
برای شبیهسازی مدل پیشنهادی از نرم افزار متلب نسخه
 R2013aو برای نمايش تاکیک پذيری مقادير دو گروه در
آزمايشهای انجام شده از نرم افزار تحلیل آماری spss
نسخه  24و از آزمون آماری (pvalue<0.05) ،t-test
استااده شده است [ ]23در  CNNها مقادير حاصل از
حاالت و خروجيها (وزنها) مهم است و گزارش خواهد
94

ناحیه

غواص
 میانگین
انحراف معیار

غیر غواص
 میانگین
انحراف معیار

)(P value

AF3

5/663+5/126

5/655+5/327

5/27

AF4

5/533+5/23

5/514+5/76

5/57

F3

5/9755+5/47

5/942+5/35

5/32

F4

5/552+5/265

5/563+5/197

5/36

F7

5/965+5/554

5/935+5/121

5/71

F8

5/35+5/135

5/354+5/197

5/452

FC6

5/566+5/529

5/554+5/594

5/346

FC5

5/567+5/233

5/597+5/171

5/797

*T7

5/757+/524

5/993+5/535

5/515

*T8

5/493+5/579

5/539+5/531

5/55

P7

5/313+5/579

5/339+5/554

5/55

P8

5/679+5/532

5/655+5/531

5/159

*O1

5/755+5/523

5/546+5/575

5/555

*O2

5/4227+5/532

5/531+5/552

5/555

تحلیل
آماری
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جدول ( )3ميانگين مقدار اتصاالت بين ناحيه ای برای غواصان و
افراد غير غواص.
تحلیل
آماری

الکترودها

غواصان
 میانگین
انحراف معیار

غیر غواصان
 میانگین
انحراف معیار

()P value

F7-F8

5/951+5/512

5/975+5/552

5/75

F7-T8

5/955+5/515

5/975+5/592

5/45

F7-P8

5/761+5/215

5/764+5/245

5/55

F7-O1

5/947+5/572

5/952+5/512

5/35

F7-O2

5/997+5/557

5/932+5/525

5/72

F8-FC5

5/715+5/521

5/731+5/545

5/71

F8-T7

5/717+5/556

5/721+5/56

5/57

F8-P7

5/451+5/525

5/455+5/555

5/56

F8-O2

5/572+5/539

5/532+5/517

5/71

F8-O1

5/411+5/512

5/451+5/515

5/41

F3-T7

5/962+5/537

5/957+5/51

5/35

AF3-AF4

5/751+5/212

5/771+5/511

5/47

P7-P8

5/722+5/533

5/755+5/521

5/36

P8-O2

5/316+5/55

5/344+5/11

5/42

را گزارش کند در اينجا جداول ( )4و ( )7از نیمکره چد و
راست به عنوان نمونده بدرای ارائده مقدادير بدهدسدت آمدده
ازحالتهای کانال  T7و  F4جهدت مقايسده دو گدروه آورده
شددده اسددت حالتهددای ،S5,1 ،S4,1 ،S3,1 ،S2,1 ،S1,1
،S12,1 ،S11,1 ،S10,1 ،S9,1 ،S8,1 ،S7,1 ،S6,1
،S3,2 ،S2,2 ،S1,2 ،S16,1 ،S15,1 ،S14,1 ،S13,1
،S11,2 ،S10,2 ،S9,2 ،S8,2 ،S7,2 ،S6,2 ،S5,2 ،S4,2
 S15,2 ،S14,2 ،S13,2 ،S12,2و  ،S16,2نشددان دهنددده
سددددددلولهای ،C6,1 ،C5,1 ،C4,1 ،C3,1 ،C2,1 ،C1,1
،C13,1 ،C12,1 ،C11,1 ،C10,1 ،C9,1 ،C8,1 ،C7,1
،C4,2 ،C3,2 ،C2,2 ،C1,2 ،C16,1 ،C15,1 ،C14,1
،C11,2 ،C10,2 ،C9,2 ،C8,2 ،C7,2 ،C6,2 ،C5,2
 C15,2 ،C14,2 ،C13,2 ،C12,2و  C16,2ميباشدددند

مددواردی کدده در آن اخددتالف معنددادار مشدداهده شددده بددا *
مشخ شده است
همانطور که در جدول ( )4ديده ميشود در اين ناحیده در
حالددتهددای زيددادی از سددلولهای آن بددا ،p value<0.05
تااوتهددای معندداداری بددین دو گددروه مشدداهده ميشددود
همچنین نتیجه گرفتده ميشدود کده در ناحیده گیجگداهي
يعني  T7غواصان و افراد غیر غواص اختالفاتي وجدود دارد
جدول ( )7میانگین مقادير حالتهای بدست آمده از کاندال
 ،F4برای غواصان و افراد غیر غواص را نشان ميدهد
همانطور که در جدول باال ديده ميشود در ايدن ناحیده در
حالتهای زيادی تااوتهای معنادار بین دو گدروه مشداهده
نميشود در جدول ( ،)9حالتهای نواحي مختلف که دارای
تااوت معنادار در نواحي مختلف مغز بدا ( )p<0.05هسدتند
گزارش شده است پس از مشاهده محدوده تغییدر حالتهدا
در نواحي مختلف مغزی و مشاهده مقادير حالتها در ديگدر
نواحي مغز دو گروه به اين نتیجه دسدت يافتده شدد کده در
قسمتهای گیجگاهي و پس سری تااوتهدای معنداداری بدا
( )p<0.05مشاهده شده است

همانطور که در جدول ( )3مشاهده ميشود مقادير بهدسدت
آمده از ارتباطات نواحي مغز در غواصان و افراد غیدر غدواص
ديده ميشدود کده تاداوت قابدل مالحظده ای بدین مقدادير
بهدست آمده وجدود نددارد بندابراين هیچگونده نابهنجداری
خاصي در تعامل نواحي مختلف مغز در غواصان وجود ندارد
هر ناحیه از مدل بیان شده شامل  CNN ،32است بنابراين
 32حالت در هر جدول برای هر الکترود نوشدته ميشدود و
ميبايست با توجه بده تعدداد الکترودهدا تعدداد  14جددول
کشیده شود تا در هر جدول میزان اتصاالت درون ناحیدهای

جدول ( )4ميانگين مقادیر حالتهای بهدست آمده از كانال  T7برای غواصان و افراد غير غواص.
حاالت

غواصان
انحراف معیار  میانگین

غیر غواص
انحراف معیار  میانگین

تحلیل آماری
()P value

*S1,1

5/141+5/557

5/692+5/197

5/55

*S2,1

5/544+5/553

5/665+5/115

5/55

*S3,1

5/574+5/117

5/754+5/546

5/57
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*S4,1

5/523+5/199

5/959+5/556

5/55

*S5,1

5/337+5/157

5/555+5/155

5/55

*S6,1

5/736+5/556

5/646+5/156

5/55

S7,1

5/6119+5/572

5/525+5/555

5/55

*S8,1

5/666+5/551

5/564+5/159

5/51

*S9,1

5/155+5/552

5/666+5/555

5/55

*S10,1

5/231+5/515

5/692+5/197

5/55

*S11,1

5/134+5/553

5/655+5/115

5/55

*S12,1

5/674+5/117

5/754+5/546

5/55

*S13,1

5/553+5/199

5/949+5/572

5/55

*S14,1

5/737+5/217

5/555+5/155

5/55

*S15,1

5/476+5/556

5/646+5/156

5/55

*S16,1

5/6119+5/572

5/925+5/555

5/55

*S1,2

5/576+5/551

5/564+5/159

5/51

*S2,2

5/255+5/552

5/556+5/555

5/55

*S3,2

5/141+5/557

5/592+5/197

5/55

*S4,2

5/544+5/553

5/325+5/115

5/55

*S5,2

5/324+5/125

5/754+5/546

5/55

*S6,2

5/523+5/199

5/429+5/556

5/55

*S7,2

5/72+5/157

5/555+5/155

5/55

*S8,2

5/736+5/513

5/57+5/251

5/55

*S9,2

5/321+5/512

5/592+5/127

5/55

*S10,2

5/214+5/153

5/664+5/115

5/55

*S11,2

5/574+5/127

5/754+5/126

5/55

*S12,2

5/523+5/129

5/723+5/156

5/55

*S13,2

5/737+5/157

5/555+5/153

5/55

*S14,2

5/436+5/16

5/646+5/256

5/55

*S15,2

5/7119+5/572

5/525+5/523

5/55

*S16,2

5/656+5/551

5/517+5/159

5/51
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جدول ( )5ميانگين مقادیر حالتهای بهدست آمده از كانال  ،F4برای غواصان و افراد غير غواص.
حاالت

غواص
انحراف معیار  میانگین

غیر غواص
انحراف معیار  میانگین

)(P value

S1,1

5/631+5/254

5/6375+5/165

5/555

S2,1

5/6542+5/254

5/6597+5/352

5/655

S3,1

5/625+5/122

5/512+5/559

5/157

S4,1

5/5157+5/332

5/534+5/379

5/555

S5,1

5/7532+5/226

5/7572+5/151

5/563

S6,1

5/4751+5/595

5/7925+5/597

5/195

S7,1

5/3917+5/123

5/4195+5/111

5/546

S8,1

5/5372+5/212

5/5757+5/252

5/325

S9,1

5/6552+5/114

5/6147+5/26

5/57

S10,1

5/621+5/122

5/612+5/559

5/157

S11,1

5/727+5/332

5/734+5/379

5/555

S12,1

5/9432+5/326

5/9925+5/151

5/543

S13,1

5/4751+5/595

5/4925+5/197

5/295

S14,1

5/4917+5/323

5/4295+5/561

5/46

S15,1

5/5372+5/212

5/5957+5/252

5/425

S16,1

5/5342+5/254

5/5597+5/352

5/515

S1,2

5/5625+5/415

5/512+5/1559

5/32

S2,2

5/5157+5/332

5/534+5/379

5/535

S3,2

5/755+5/254

5/7597+5/352

5/765

S4,2

5/525+5/122

5/512+5/559

5/357

S5,2

5/5157+5/332

5/534+5/379

5/955

S6,2

5/7532+5/226

5/7572+5/151

5/54

S7,2

5/772+5/595

5/7925+5/597

5/395

S8,2

5/4917+5/123

5/4195+5/511

5/146

S9,2

5/6372+5/212

5/6957+5/252

5/225

S10,2

5/5542+5/254

5/5597+5/352

5/742

S11,2

5/6142+5/254

5/6497+5/352

5/525

S12,2

5/525+5/122

5/512+5/559

5/357

S13,2

5/5157+5/332

5/534+5/379

5/765

S14,2

5/9532+5/226

5/9452+5/151

5/973

S15,2

5/4751+5/595

5/456+5/597

5/995

S16,2

5/5325+5/117

5/574+5/125

5/757
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جدول( )6گزارش انواع حالتهای دارای تفاوت معنادار

جدول ( )7ميانگين مقادیر وزنهای بهدست آمده برای غواصان

( ،)p<0.05در  14ناحيه.

و افراد غير غواص در هر ناحيه از  CNNبرای  14كانال.
تحلیل
آماری

ناحیه

States

AF3

هیچ حالتي

AF4

S1,1 ،S2,1،S11,2

F3

هیچ حالتي

F4

S2,2،S4,1

F7

هیچ حالتي

F7

F8

S32,1

F8

5/753+5/135

FC6

S2,1،S3,2

FC6

5/566+5/529

5/554+5/594

FC5

S11

FC5

5/567+5/133

5/697+5/571

5/157

T7

کلیه حاالت

*T7

5/957+/555

5/553+5/535

5/515

T8

کلیه حاالت

*T8

5/793+5/539

5/639+5/544

5/55

P7

هیچ حالتي

P7

5/733+5/579

5/739+5/554

5/55

P8

S4,1، S4,2 ،S3,2

P8

5/679+5/532

5/655+5/531

5/159

O1

کلیه حاالت بجز  S11,1و S15,2

*O1

5/977+5/523

5/556+5/575

5/557

*O2

5/327+5/542

5/571+5/562

5/555

O2

ناحیه

غواص
انحراف معیار  میانگین

غیر غواص
انحراف معیار  میانگین

AF3

5/653+5/526

5/655+5/527

5/27

AF4

5/633+5/523

5/624+5/536

5/57

F3

5/545+5/537

5/572+5/547

/45

F4

5/572+5/165

5/963+5/197

5/456

5/965+5/554

5/955+5/121

5/71

5/754+5/197

5/322
5/346

)(P value

کلیه حاالت بجز  S5,2،S15,2،S11,1و
S5,8

در جدول ( ،)5میانگین وزنهای بهدست آمده از ارتباط
نواحي مختلف با يکديگر درون يک لوب نشان داده شده
است اين جدول در جهت بیان تااوتهای دو گروه ارائه
شده است با توجه به مقادير نشان داده شده در جدول 5
مشاهده ميشود که تااوتهای معنادار مقادير در افراد غیر
غواص و افراد غواص مربوط به لوب های گیجگاهي و پس
سری است همانطور که مشاهده شد در مقدار انرژی
محاسبه شده کانالهای  O2 ،T8 ،T7و O1غواصان در
مقايسه با افراد غیر غواص تااوتهای معناداری وجود دارد؛
بر اين اساس انتظار ميرفت که مدل پیشنهادی نیز در اين
نواحي نابهنجاریهای اتصاالت مغزی را شناسايي کند که
ديده شد مدل پیشنهادی مشابه مغز ،با درنظر گرفتن اثرات
کلیه نواحي بر هم ،نابهنجاریهای اتصال در آن نواحي را
شناسايي نمود اين همسويي نشان از صحت روش ارائه
شده دارد همچنین در مراج  9و 5که مبتني بر
عکسهای امآرآی است بیان شده که غواصي سبب تحلیل
کورتکس و انقباض ر ها در ناحیه دماغي و پسسری
ميشود که اين مطالب در جهت يافتههای اين مقاله است

برای بیان میزان اتصاالت درون نواحي مختلدف غواصدان بدا
افراد غیر غواص جدول ( )5براساس مددل شدکل ( )9ارائده
شده است وزنها و اتصاالت موجود در هر ناحیه بدرای هدر
فرد در جدول ( )5گزارش شده است در اين جددول اعدداد
بر اساس ديتاهای ورودی که به هر ناحیه اعمدال ميشدود و
میزان ارتباطي که  CNNهای هر ناحیه بدا يکدديگر دارندد
محاسبه شده است بطور کلي با توجه به معماری پیشدنهاد
شده 19 ،اتصال در هر ناحیه مغدز هدر فدرد وجدود دارد در
جدول ( )5میانگین وزن اتصال هايي کده درون هدر ناحیده
حاصل ميشود برای غواصان و افراد غیر غدواص بیدان شدده
کدده مقدداديری ک ده دارای تادداوت معندداداری هسددتند بددا *
مشخ شده است با توجه به مقادير بدست آمده مشداهده
مددديشدددود کددده در ناحیددده  O2 ،T8 ،T7و O1غواصدددان
تااوتهای قابل مالحظده ای از لحداظ میدزان اتصدال درون
ناحیه ای نسبت به افراد غیر غواص بدست آمده است نتايج
بهدست آمده نشدان مديدهدد کده بیشدتر نابهنجاریهدا در
غواصان مربوط به نواحي گیجگاهي و پس سری است
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جدول ( )8ميانگين ميزان اتصاالت درون ناحيهای برای غواصان و افراد غير غواص در هر یک از چهار لوب.

نیمکره سمت چ

نیمکره سمت راست
لوبهای
مغز

غواص
انحراف معیار  میانگین

غیر غواص
انحراف معیار  میانگین

تحلیل
آماری
)(P value

غواص
انحراف معیار  میانگین

غیر غواص
انحراف معیار  میانگین

تحلیل
آماری
)(P value

پیشاني

5/599+5/155

5/551+5/666

5/777

5/994+5/152

5/955+5/197

5/426

گیجگاهي

5/475+5/165

5/935+5/665
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 -4نتيجه گيری
اين مقاله مدلي مبتني بر کارکرد مغز غواصدان و افدراد غیدر
غددواص جهددت مقايسدده دو گددروه ،بددا اسددتااده از پددردازش
سیگنالهای الکتروانساالوگرافي ارائه داد که قادر به نمايش
اتصاالت نواحي مغزی ميباشد در اين مددل ،پدس از ثبدت
سیگنال و عمل فیلترينگ سیگنالها ،ويژگيهای انرژی و
آنتروپي استخراج شد و با اعمال بردار ويژگي بهدست آمدده
به شبکه های عصبي سلولي ،میزان اتصاالت درون ناحیهای
و برون ناحیه ای دو گروه نشان داده شد نتايج بدست آمده
از آزمايشات براساس مدل پیشدنهادی نشدان مديدهدد کده
ارتباطات نواحي مغز در غواصان نسبت به افراد غیدر غدواص
از لحدداظ محدددوده مقددادير ،تادداوتي ندددارد و هیچگوندده
نابهنجاری در تعامدل و ارتبداط ندواحي مغدزی غواصدان در
مقايسه با افراد غیر غواص مشاهده نميشود بهعدالوه نتدايج
بهدست آمده از مددل پیشدنهادی براسداس اتصداالت درون
ناحیهای نشدان مديدهدد کده در اتصداالت درون ناحیدهای
نیمکره چ و راست مغز غواصان نسبت به افراد غیر غواص
تااوتهای معناداری وجود دارد اين ندواحي شدامل ندواحي
گیجگدداهي و پددس سددری غواصددان اسددت و مربددوط بدده
الکترودهای  O1 ،T8 ،T7و  O2ميباشدد ايدن تاداوتهدای
معنادار ،نشان از بهوجود آمدن عارضههدای مغدزی ناشدي از
غواصي زياد ،در سالهای متمادی است
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