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چکیده

زمینه و هدف :از جمله پیامدهای عصبی-رفتاری مالتیپلاسکلروزیس ( )MSافسردگی
بالینی ،خستگی و بدعملکردی شناختی است .میزان شیوع افسردگی شدید در افراد دارای
مالتیپلاسکلروزیس سه برابر افراد جامعه است و محققان شیوع افسردگی در افراد دارای
مالتیپلاسکلروزیس را حدود  45-72درصد گزارش میکنند .همچنین افسردگی عملکرد
شناختی را بهوضوح دچار آسیب میکند .هدف از این مطالعه ،بررسی وجود یا عدم وجود
ارتباط بین افسردگی و حافظۀ کوتاهمدت در بیماران دارای مالتیپلاسکلروزیس عودکننده-
بهبودیابنده میباشد.
روش بررسی :در این مطالعۀ توصیفی -تحلیلی و مقطعی  45بزرگسال مبتال به مالتیپل-
اسکلروزیس عودکننده -بهبودیابنده و  45فرد طبیعی مورد بررسی قرار گرفتند .آزمون
افسردگی بک و خردهآزمون حافظۀ عددی از آزمون هوش وکسلر بزرگساالن از همۀ
شرکتکنندگان گرفته شدند .سپس دادهها وارد نسخۀ  41نرمافزار  SPSSشدند و توسط
آزمون  tمستقل مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافتهها :در این مطالعه بین گروههای سالم و بیمار تفاوت معناداری در متغیر حافظۀ کوتاه-
مدت( )P=5/54وجود داشت ،اما در میانگین متغیر حافظۀ کوتاهمدت ( )P=5/27تفاوت
معناداری بین دو گروه بیمار افسرده و بدون افسردگی وجود نداشت.
نتیجهگیری :حافظۀ کوتاهمدت در بیماران دارای مالتیپلاسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده
که در سالهای اول بیماری هستند ،میتواند تحت تأثیر قرار بگیرد ،اما میزان افسردگی بر
نمرۀ حافظۀ کوتاهمدت بیماران مالتیپلاسکلروزیس عودکننده -بهبودیابنده تأثیری ندارد.
کلید واژگان :مالتیپلاسکلروزیس عودکننده -بهبودیابنده ،شناخت ،حافظۀ کوتاهمدت،
افسردگی.
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مقدمه

مالتیپلاسکلروزیس ( )Multiple Sclerosisنوعی

مطالعه دیده شد ( .)1اختالل شناختی میتواند باعث کاهش

بیماری خودایمنی ( )4و پیشرونده سیستم عصبی مرکزی

عملکرد در زندگی کاری ،اجتماعی و نیز کاهش کیفیت

( )7است که غالف میلین را تخریب میکند و باعث شکل-

زندگی در بیماران مبتال به  MSشود (.)2 ،3

گیری پالکهایی در قسمتهایی از مادۀ سفید مغز و نخاع

همچنین شیوع افسردگی در میان بیماران  MSسه برابر

میگردد و مناطق زیر قشری را درگیر میکند ( .)3بنا به

جمعیت طبیعی است و نسبت به سایر اختالالت ناتوانکننده

سرعت پیشرفت بیماری ،چهار دورۀ بالینی  MSوجود

عصبشناختی این بیماران بیشتر افسرده میشوند .مطالعات

Relapsing

مختلف شیوع افسردگی را در  45-72 MSدرصد گزارش

 ،)MSRemittingنوع پیشروندۀ ثانویه ( Second

دادهاند ( .)44-2تعدادی از مطالعات ،هیچ ارتباطی بین

عودکننده-پیشرونده

عملکرد شناختی و افسردگی در بیماران دارای مالتیپل-

( )RelapsingMSProgressiveو نوع پیشروندۀ اولیه

اسکلروزیس پیدا نکردند ( .)45-47اما بعضی مطالعات

عودکننده--

نشان دادهاند که بیماران  MSافسرده نسبت به بیماران بدون

بهبودیابنده ( )RRMSرایجترین نوع بالینی  MSاست که

افسردگی در آزمونهای ظرفیت توجه و سرعت بهطور

بهصورت عالیم زیاد در حمالت و بهبودی نسبی در بین

معناداری ضعیفتر عمل میکنند ( .)45محققان در

حمالت است ،اما بهدنبال این حمالت ،بهبودی کامل یا

متاآنالیزی که در مورد آسیب حافظۀ بیماران  MSانجام

نسبی بیماری همراه با عدم پیشرفت بیماری رخ میدهد و

دادند به این نتیجه رسیدند که افسردگی با حافظۀ کاری و

ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد .بعد از حمله،

نقایص توجه ارتباط دارد ( .)44در ادامه به مطالعات

عالیم ایجادشده یا برطرف میشوند یا عوارض کمی باقی

مختلفی که در این زمینه انجام شده است ،اشاره خواهد شد.

میماند .این بیماری در  24تا  05درصد بیماران به این شکل

در مطالعۀ پارسائیان و همکاران 55 ،بیمار مالتیپل-

دارد:

نوع

عودکننده-بهبودیابنده

،)MSprogressive
(MSPrimary

نوع

.)Progressive

(

نوع

اسکلروزیس ( 35بیمار عودکننده-بهبودیابنده و  45بیمار

آغاز میشود (.)4
بیماری  MSگسترهای از عالیم و نشانهها را ایجاد می-

پیشروندۀ مزمن) با  55فرد طبیعی با استفاده از مقیاس

کند ( .)3بنا به مطالعاتی که از سالهای  4025به بعد انجام

حافظۀ لوریا-نبراسکا ارزیابی و مقایسه شدند .بنا به نتایج

گردید ،مشخص شد که شیوع آسیبشناختی در 55 ، MS

این مطالعه ،بیماران  MSآسیب معناداری در حافظۀ کالمی،

تا  25درصد است .در طول بیماری عالیم شناختی میتوانند

غیر کالمی ،تأخیری و حافظۀ کلی نسبت به افراد سالم

ثابت یا بدتر شوند ( .)5نتایج مطالعات نشان داد که نقایص

داشتند .اختالف در مورد میزان وقوع اختالل حافظه در

شناختی در مراحل ابتدایی و انتهایی همۀ انواع  MSدیده

بیماران دارای مالتیپلاسکلروزیس به مواردی چون طول

میشود ( MS .)3مشخصاً بر جنبههای مختلف عملکرد

مدت بیماری و شدت آن ،وجود اختالالت خلقی و نوع

شناختی از جمله توجه ،پردازش کارآمد اطالعات ،عملکرد

مالتیپلاسکلروزیس مرتبط بود و کاهش عملکردهای حافظه

اجرایی ،سرعت پردازش و حافظۀ طوالنیمدت تأثیرگذار

در گروه بیماران پیشروندۀ مزمن از گروه عودکننده-

است .آسیب حافظه در  45تا  15درصد از بیماران وجود

بهبودیابنده بیشتر بود (.)4

دارد ( .)4در مطالعۀ نوسنتینی و همکاران آسیب حافظۀ

در مطالعۀ ارلی و همکاران  472بیمار  RRMSو 35

کوتاهمدت و بلندمدت در  35درصد بیماران  RRMSمورد

فرد سالم با آزمونهای :کپی کردن عالیم و ارقام (Digit-

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،51شمارۀ 5931 ،4

213

کوثر اسفنده و همکاران

 ،)Symbol Copy Testسرعت تولید (overt
) Articulation Rateو رمزگردانی عالیم و ارقام

کوتاهمدت در تکلیف خزانۀ واژگان در دو گروه مالتیپل
اسکلروزیس یکسان بود (.)45

( )Digit-Symbol Coding Testمورد بررسی قرار

در مطالعۀ تامپسون و همکاران 72 ،بیمار مبتال به

گرفتند .آنها پی بردند که بیماران آسیب حافظ کوتاهمدت

افسردگی خفیف و  71بیمار مبتال به افسردگی شدید و 31

دارند (.)41

فرد سالم سالخورده شرکت کردند .با بررسی آزمونهای

در مطالعۀ میندن و همکاران  45بیمار  MSو  34فرد

شناختی مربوط به حافظه به این نتیجه رسیدند که حافظۀ

طبیعی را در تکالیف مختلف حافظه (حافظۀ منطقی

کاری خط مرزی جداکننده گروه کنترل از بیماران با

 ،Logical Memory Subtestآزمون یادگیری شنیداری

افسردگی شدید است .تامپسون و همکاران معتقدند

کالمی ری

Rey Auditory Verbal Learning

افسردگی طیفی از افسردگی کم تا افسردگی زیاد است که با

 ،Testتولید مجدد بینایی Visual Reproductions

افزایش نقایص شناختی همراه است .البته میزان افزایش هر

 ،Subtestبازیابی فوری یادگیری روابط جفتی و فراخنای

کدام از نقایص شناختی متفاوت است و بستگی به حوزۀ

عدد وکسلر مورد بررسی قرار دادند 35 .درصد بیماران

خاص شناختی دارد .عملکردهای اجرایی و تواناییهای

آسیب حافظه 35 ،درصد آسیب متوسط و  55درصد آسیب

بازیابی (خصوصاً بازیابی کالمی) با سطح خفیف افسردگی

خفیف یا بدون آسیب بودند .بد عملکردی حافظه با آسیب

درگیر میشوند.

در سایر عملکردهای شناختی ،وضعیت اجتماعی اقتصادی

در مطالعۀ تامپسون و همکاران بازیابی کالمی ( Verbal

پایین ،نوع پیشروندۀ مزمن  MSو استفاده از داروی ضد

 )Recallو حفظ مجموعه ( )Maintenance of Setبین

اضطراب مرتبط بود ،ولی به شدت ناتوانی ،طول مدت

دو گروه کنترل و بیمار دارای مالتیپل اسکلروزیس با

عالیم  MSیا افسردگی ارتباطی نداشت (.)42

افسردگی شدید و خفیف متفاوت بود و عملکرد اجرایی،

در مطالعۀ آرنت و همکاران  54بیمار مالتیپلاسکلروزیس

خط مرزی جداکننده بین بیمار مبتال به افسردگی خفیف و

بدون افسردگی 40 ،بیمار با افسردگی و  2فرد سالم بدون

گروه کنترل بود و حافظۀ کاری خط مرزی جداکننده گروه

افسردگی را در آزمونهای فراخنای خواندن Reading

کنترل از بیماران با افسردگی شدید بود (.)42

 ،Spanفراخنای کلمه  Word Spanو تکالیف سرعت

تاکنون ارتباط حافظه و افسردگی در بیماران فارسیزبان

پردازش که نیازمند ظرفیتهای توجه هستند ،مورد بررسی

 MSبررسی نشده است .لذا بررسی مهارتهای فوق می-

قرار دادند .بیماران با افسردگی در تکلیف فراخنای خواندن

تواند منجر به افزایش آگاهی متخصصان و اقدامات مناسب

بهطور معناداری پایینتر از افراد بدون افسردگی عمل

درمانی مؤثر گردد .بنابراین هدف از این مطالعه یافتن پاسخ

کردند .این محققین نتیجه گرفتند بیماران  MSافسرده

برای این دو سؤال است :آیا حافظۀ کوتاهمدت بیماران

ظرفیت حافظۀ کاری محدودی دارند و جزء اجرایی مرکزی

دارای مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده که شدت

نظام حافظۀ کاری بیشترین آسیب را دیده است .حافظۀ

بیماریشان خفیف است تحت تأثیر قرار گرفته است یا نه ؟

کاری در بیماران دارای مالتیپل اسکلروزیس افسرده نسبت

و آیا وجود افسردگی باعث کاهش فعالیت شناختی در

به بیماران بدون افسردگی کاهش یافته است ،اما حافظۀ

مقولۀ حافظۀ کوتاهمدت میشود یا نه.
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جنس ،تحصیالت با گروه مالتیپل اسکلروزیس منطبق باشند

روش بررسی
شرکتکنندگان این پژوهش بهصورت توصیفی-تحلیلی

و تکزبانه باشند (.)40 ،44

و مقطعی اجراشد .نمونهگیری بهصورت نمونهگیری غیر

معیارهای خروج از مطالعه ،داشتن هر گونه بیماری

تصادفی در دسترس انجام شد و حجم نمونه مورد مطالعه بر

عصبشناختی یا روانپزشکی ،سوء استفادۀ الکل یا دارو یا

اساس برخی مطالعات پیشین ( )45 ،2شامل  45بزرگسال

بیماری پزشکی جدی عالوه بر مالتیپلاسکروزیس که توسط

طبیعی و  45بزرگسال  RRMSبود.

متخصص مغز و اعصاب تشخیص داده میشد.
ابزارهای پژوهش
=n

مقیاس سنجش میزان ناتوانی بیمار ()EDSS

جمعیت  RRMSدر این پژوهش ،بزرگساالنی بودند که به

در این پژوهش برای سننجش مینزان نناتوانی از مقیناس

بخش نورولوژی بیمارستان گلستان وابسته به دانشگاه علوم

سنجش میزان ناتوانی بیمار ( )EDSSاستفاده شد کنه ینک

پزشکی اهواز و انجمن  MSدانشکدۀ توانبخشی این

مقیاس استاندارد رتبهای در سنجش اخنتالالت نرولنوژیکی

دانشگاه مراجعه میکردند و بیماران در فاز بهبودی مورد

است و نمرات آن از صفر (معاینات نرمال نرولوژیک) تا 45

بررسی قرار میگرفتند .متخصص مغز و اعصاب بنا به

(مرگ در اثر بیماری مالتیپل اسکلروزیس) متغیر میباشند و

اطالعات کلینیکی و یافتههای  MS ،MRIرا تشخیص می-

بهصورت نمنرات  45،... ،7 ،4/4 ،4 ،5تنظنیم شنده اسنت.

داد .افراد دارای مالتیپلاسکلروزیس بر اساس این معیارها

نمرۀ نهایی این مقیاس ،براساس ارزینابی تواننایی راه رفنتن

وارد مطالعه میشدند :تعداد سنوات تحصیل آنها بین  2تا

بیمار و میزان آسیب بیمار در  2سیستم عملکنردی محاسنبه

 42باشد ،سن بین  45-75باشد ،نمرۀ میزان ناتوانی بیمار بر

میشود .نمرات سیستمهای عملکردی هشتگانه نیز توسنط

اساس مقیاس میزان ناتوانی ( Expanded Disability

متخصص مغز و اعصاب تعیین میشود 2 .سیستم عملکردی

 4 )Status Scale EDSSیا کمتر از  4باشد ،در دو ماه

مذکور عبارتند از :پیرامیدال ،مخچه ،حسی ،ساقه مغز ،مثاننه

اخیر عود بیماری اتفاق نیفتاده باشد ،بر اساس پرسشنامۀ

و روده ،مغزی ،بینایی و سایر سیسنتمهنا ( .)74 ،75در اینن

افسردگی بک نمرۀ بین  0-5باشد ،در دو ماه اخیر بیمار

مطالعه ،نمرۀ  EDSSبر اساس معاینات بالینی نرولوژینک و

تحت درمانهای استروییدی قرار نگرفته باشد ،سابقۀ

توسط متخصص مغز و اعصاب بر طبنق مقیناس اسنتاندارد

بیماری عصبشناختی یا روانپزشکی ،سوء استفادۀ الکل یا

مذکور تعیین شده و در صورتیکنه نمنرۀ بیمنار کمتنر از 4

دارو یا بیماری پزشکی جدی عالوه بر ماتیپلاسکلروزیس

باشد فرد وارد مطالعه میشد (پیوست .)4

(بررسی پرونده در مراکز  )MSنداشته باشند و فرد تکزبانه

-پرسشنامۀ افسردگی بک

باشد .از سوی دیگر ،بزرگساالن طبیعی وارد مطالعه می-

بننرای بررسننی میننزان افسننردگی افننراد مننورد مطالعننه از

شدند که تعداد سنوات تحصیل آنها بین  2تا  42باشد ،سن

پرسشنامۀ افسردگی بک اسنتفاده شند کنه توسنط بنک و

بین  45-75باشد ،سابقۀ بیماری عصبشناختی یا روان-

همکاران تهیه شده و یکی از پراستفادهترین ابزارهای اندازه-

پزشکی ،سوء استفادۀ الکل یا دارو یا بیماری پزشکی جدی

گیری افسردگی است و شامل  74جمله میباشد .اینن ابنزار

عالوه بر مالتیپلاسکروزیس نداشته باشند ،از نظر سن،

دارای ثبات درونی ،پایایی و روایی باالیی است .پرسشنامنۀ
افسردگی بک در ایران نیز به فارسی برگردان شنده اسنت و
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ویژگنیهننای روانسنننجی آن از قبینل پاینایی ،بازآزمننایی و

 -4/4عالیم خفیف در بیش از یک سیستم عملکردی وجود

روایی برآورد شده است ،که بهترتیب برابنر بنا  5/03و5/23

درد و فرد ناتوان نیست.

میباشد .دامنۀ نمرات در این پرسشنامه بین  5تنا  13منی-

-7ناتوانی خفیف در یک سیستم عملکردی

باشد .هر جمله دارای چهارگزینه است و نمرهاش بین صنفر

-7/4ناتوانی خفیف در دو سیستم عملکردی

تا سه متغیر است (( )77پیوست .)7

-3ناتوانی متوسط در یک سیستم عملکردی و یا ناتوانی

 -مقیاس تجدید نظرشده هوش وکسلر ()WAIS-R

خفیف در  3-5سیستم عملکردی (بیمار کامالً قادر به راه

مقیناس تجدیند نظرشننده هننوش وکسننلر ()WAIS-R

رفتن میباشد)

توسط وکسلر در سال  4030ایجاد شد .بنهخناطر نارسنایی-

-3/4ناتوانی متوسط در یک سیستم عملکردی و ناتوانی

های فنی که داشت مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سنال

خفیف در  4-7سیستم عملکردی دیگر یا ناتوانی متوسط در

 4024منتشر شد .این آزمون شامل  44خرده آزمون میباشد

دو سیستم عملکردی

که از دو مقیاس کالمی و عملی تشکیل شده است .مقیناس

-5بیمار بدون کمک قادر به حرکت است ،ولی ناتوانی

کالمنی دارای  1خننردهآزمننون (اطالعننات عمننومی ،حافظنۀ

شدید در یک سیستم عملکردی یا ترکیبی از درجات

عددی ،گنجینۀ لغت (در کتابچۀ اصلی تست با همین عننوان

بیشتری از محدودیتهای مراحل قبلی دارد (قادر به رفتن

ترجمه شده است نه خزانۀ واژگان) ،محاسبه ،درک مطلنب،

 455متر بدون کمک یا استراحت است).

شباهتها) و مقیاس عملی (یا غیر کالمی) از  4خردهآزمنون

-4حدود  755متر را بدون کمک و استراحت راه میرود

(تکمیل تصویرها ،تنظیم تصنویرها ،طراحنی بنا مکعنبهنا،

ولی ناتوانی به قدری شدید است که مانع فعالیت کامل

الحاق قطعهها ،رمزنویسی) تشکیل شده است .پایایی مقیاس

روزانه میشود.

وکسلر بزرگساالن از طریق همبستگی دونیمه ،ضریب پایایی

 455 -4/4متر را بدون کمک و استراحت میرود ،ولی

مقیاس عملی را  03درصد و پایایی هوش کالمنی و کنل را

ناتوانی در حدی است که مانع فعالیت کامل روزانه میشود.

 02درصد نشان داده است .در این پژوهش بهمنظنور تعینین

-1نیاز به کمک یکطرفه دایم،مثل عصا دارد تا بتواند 455

حافظۀ کوتاهمدت از خردهآزمنون «حافظنۀ عنددی» آزمنون

متر را بدون استراحت طی کند.

هوش وکسلر استفاده شد .این خردهآزمون شامل دو قسنمت

-1/4نیاز به وسیلۀ کمکی مداوم دوطرفه دارد تا  75متر را

حافظۀ عددی مستقیم و معکنوس منیباشند کنه در حافظنۀ

بدون استراحت طی کند.

عددی مستقیم فرد اعداد را به همان ترتیبی که میشنود می-

 -2حتی با کمک نمیتواند بیش از  4متر را طی کند.

بایست تکرار کند و در حافظۀ عددی معکنوس بایند اعنداد

-2/4نمیتواند بیش از چند قدم بردارد و وابسته به صندلی

بیانشده توسط آزمونگر را از آخر به اول تکرار کند (.)73

چرخدار است و حتی برای انتقال به صندلی چرخدار نیازمند
کمک است.

پیوست 4
مقیاس سنجش میزان ناتوانی ()EDSS
5معاینۀ نورولوژیک طبیعی
-4هیچگونه ناتوانی وجود ندارد و عالیم خفیف در یک

-2محدود به بستر یا صندلی است ،ولی ممکن است بیشتر
روز را بتواند خارج از بستر طی کند و بسیاری از فعالیت-
های مربوط به مراقبت خود را انجام دهد.

سیستم عملکردی وجود دارد.
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-2/4اکثر روز را در بستر به سر میبرد ،ولی از دستهایش

 4مثل سابق از زندگیام لذت نمیبرم

استفاده میکند.

 7از زندگی خود رضایت واقعی را ندارم

-0در بستر است و نمیتواند غذا بخورد ،بلع داشته باشد و

 3از هر کسی و هر چیزی که بگویی ناراضی هستم

ارتباط مؤثری برقرار نماید.

 5)4احساس تقصیر و گناه نمیکنم

-45مرگ ناشی از MS

 4گاهی اوقات احساس تقصیر و گناه میکنم
 7اغلب احساس گناه یا تقصیر میکنم

پیوست4

 3همیشه احساس گناه و تقصیر میکنم

آزمون افسردگی بک

 5 )1انتظار مجازات ندارم

(فرم بلند)
راهنما :در این پرسشنامه  74سؤال مطرح شده و هر سؤال
از چهار عبارت تشکیل شده است که با اعداد 3 ،7 ،4 ،5
مشخص شدهاند .هر یک از این عبارتها در هر سؤال بیان-
کننده حالتی از شخص است .شما باید عبارتهای هر گروه
را بهترتیب و با دقت بخوانید .سپس در هر گروه عبارتی را
انتخاب کنید که بهتر از همه طرز احساس کنونی شما را
بیان میکند .یعنی آنچه را که درست هم اکنون احساس می-
کنید پس از انتخاب هر عبارت دور عدد آن یک دایره
بکشید.

 4احساس میکنم ممکن است مجازات شوم
 7انتظار مجازات دارم
 3احساس میکنم مجازات میشوم.
 5)2از خودم راضی هستم
 4از خودم ناراضیام
 7از خودم بدم میآید
3از خودم متنفرم
5)2بدتر از دیگران نیستم
 4از خودم بهخاطر خطاهایم انتقاد میکنم
 7همیشه خودم را به خاطر خطاهایم سرزنش میکنم

 5 )4غمگین نیستم

 3برای هر اتفاق بدی که بیفتد خودم را سرزنش میکنم

4غمگین هستم

5)0هرگز به فکر خودکشی نمیافتم

 7غم دستبردار نیست

 4فکر خودکشی به سرم زده ،اما اقدامی نکردهام

 3تحملام را از دست دادهام

 7به فکر خودکشی هستم

5 )7به آینده امیدوارم

 3اگر بتوانم خودکشی میکنم

 4به آینده امید چندانی ندارم
7احساس میکنم آیندۀ امیدبخشی در انتظارم نیست
3کمترین روزنۀ امیدی برایم وجود ندارد
 5 )3ناکام نیستم

5 )45بیش از حد معمول گریه نمیکنم
 4بیش از گذشته گریه میکنم
 7همیشه گریانم
 3قبالً گریه میکردم ،اما حاال با آنکه دلم میخواهد نمی-

4ناکامتر از دیگرانم
7به زندگی گذشتهام که نگاه میکنم ،هر چه میبینم
شکست و ناکامی است
3آدم کامالً شکست خوردهای هستم
 5 )5مثل گذشته از زندگی ام راضی هستم

توانم گریه کنم
5)44کمحوصلهتر از گذشته نیستم
 4کمحوصلهتر از گذشته هستم
 7اغلب کمحوصله هستم
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 3به هیچ چیز اشتها ندارم

 3همیشه کمحوصله هستم
 5 )47مثل همیشه مردم را دوست دارم

5 )40اخیراً وزن کم نکردهام

 4به نسبت گذشته کمتر از مردم خوشم میآید

 4بیش از دو کیلو و نیم وزن کم کردهام

 7تا حدود زیادی عالقهام را به مردم از دست دادهام

 7بیش از  4کیلو وزن کم کردهام

 3از مردم قطع امید کردهام ،دیگر به آنها عالقهای ندارم

 3بیش از  2کیلو وزن کم کردهام

 5 )43مانند گذشته تصمیم میگیرم

 5 )75بیش از گذشته بیمار نمیشوم.

 4کمتر از گذشته تصمیم میگیرم

 4از سردرد ،دلدرد و یبوست کمی ناراحتم.

 7نسبت به گذشته تصمیمگیری برایم دشوارتر شده است

 7به شدت نگران سالمتی خود هستم.

 3قدرت تصمیمگیریام را از دست دادهام

 3آنقدر نگران سالمتی خود هستم که دستم به هیچ کاری

 5 )45جذابیت گذشتهها را دارم

نمیرود.

 4نگران هستم که جذابیتم را از دست بدهم

5 )74میل جنسیام تغییر نکرده است.

 7احساس میکنم هر روز که میگذرد جذابیتم را بیشتر از

 4میل جنسیام کمتر شده است.

دست میدهم

 7میل جنسیام خیلی کم شده است

 3زشت هستم

 3کمترین میل جنسی در من نیست.

 5 )44بهخوبی گذشته کار میکنم
 4بهخوبی گذشته کار نمیکنم

روش اجرا

 7برای اینکه کاری بکنم ،به خودم فشار زیادی میآورم

برای اجرای پژوهش ابتدا با متخصص مغز و اعصاب

 3دستم به هیچ کاری نمیرود

هماهنگ شد که ،مراجعان مبتال به  RRMSرا که در عود

 5 )41مثل همیشه خوب میخوابم

فعال نبودند ،استروئید مصرف نمیکردند ،در محدودۀ سنی

 4مثل گذشته خوابم نمیبرد
 7یکی دو ساعتی زودتر از معمول از خواب بیدار می-
شوم و خوابیدن دوباره برایم مشکل است
 3چند ساعت زودتر از معمول از خواب بیدار میشوم و

بین  45-75سال و محدودۀ تحصیلی بین سیکل تا فوق
لیسانس بودند ،سابقۀ بیماری نورولوژیک ،روانپزشکی ،سوء
استفاده از الکل یا دارو و بیماری پزشکی جدی نداشتند و
نمرۀ  EDSSکمتر از  4داشتند را به آسیبشناس گفتار و

دیگر خوابم نمیبرد

زبان ارجاع دهد .بعد از آنکه بنا به این موارد مذکور

 5 )42بیشتر از گذشته خسته نمیشوم

مشخص شد بیماران شرایط ورود به مطالعه را دارند ،وارد

 4بیشتر از گذشته خسته میشوم

مطالعه شدند .همچنین بزرگساالن طبیعی از نظر سن،

 7انجام دادن هر کاری خستهام میکند

تحصیالت و جنس با گروه بزرگساالن دارای مالتیپل

 3از شدت خستگی ،هیچ کاری از عهدهام ساخته نیست

اسکلروزیس عودکننده -بهبودیابنده تطابق داده شده و وارد

 5 )42اشتهایم تغییری نکرده است

مطالعه شدند .در این پژوهش محل نمونهگیری در یک اتاق

 4اشتهایم بهخوبی گذشته نیست

ساکت در مرکز  MSبیمارستان گلستان ،وابسته به دانشگاه

 7اشتهایم خیلی کم شده است

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندیشاپور اهواز
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و انجمن MSدانشکدۀ توانبخشی قرار داده شد .در این

بابت نمونهگیری وجود نداشت .بهعالوه ،به مراجعان این

مطالعه از نمونههای مورد مطالعه ،آزمون افسردگی بک و

اطمینان داده میشد که اطالعات آنها محرمانه باقی خواهد

خردهآزمون حافظه عددی از آزمون هوش کالمی وکسلر

ماند .همچنین در این پژوهش کلیۀ آزمونهای انجامشده غیر

گرفته شد .سپس دادههای دو گروه بزرگسال جمعآوری

تهاجمی بودند.

شده و وارد نسخۀ  41نرمافزار  SPSSشد .برای دستیابی
به اهداف مطالعه ضمن استفاده از شاخصهای مرکزی و

یافتهها

پراکندگی ،از آزمون kolmogorov-smirnovبهمنظور

در این مطالعه بین گروههای سالم و بیمار تفاوت

تعیین طبیعی بودن توزیع پارامتر مورد بررسی و آزمون t

معناداری در متغیر حافظۀ کوتاهمدت ( )P<5/4وجود

مستقل بهمنظور بررسی حافظۀ کوتاهمدت در افراد مالتیپل–

داشت .بین میانگین متغیر حافظه کوتاهمدت ()P=5/27

اسکلروزیس و طبیعی استفاده شد .دادهها در سطح معناداری

تفاوت معناداری بین دو گروه بیمار افسرده و بدون

 04درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (.)P<5/54

افسردگی وجود نداشت.

الزم بهذکر است که در این پژوهش قبل از ورود مراجع به

ویژگیهای دموگرافیک افراد مورد مطالعه بر اساس

نمونهگیری ،از او برای ضبط صدا وکسب اطالعات اجازه

متغیر سن در جدول  4نشان داده شده است.

گرفته میشد .افرادی که تمایل به ضبط صدا یا شرکت در
پژوهش را نداشتند وارد مطالعه نمیشدند و هیچ اجباری

جدول  :4توزیع فراوانی نمونههای مورد مطالعه بر اساس سن
تعداد

حداقل

حداکثر

گروههای مورد مطالعه
گروه مالتیپل اسکلروزیس

45

75

47

گروه طبیعی

45

75

45

میانگین (انحراف معیار)
33/41_+2/77
35/24_+ 2/25

جدول  :7میانگین و انحراف معیار حافظۀ کوتاهمدت گروه بیمار وسالم
گروههای مورد مطالعه

تعداد

میانگین (انحراف معیار)

P

گروه مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده

45

2/2_+7/4

* 5/552

گروه طبیعی

45

44/3_+3/72

* P>5/54گروه طبیعی در مقایسه با گروه مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده
جدول  :3میانگین و انحراف معیار حافظۀ کوتاهمدت گروه بیمار با افسردگی و بدون افسردگی
گروههای مورد مطالعه

تعداد

میانگین (انحراف معیار)

P

گروه مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده با افسردگی

35

45/4_+3/4

5/272

گروه مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده بدون افسردگی

75

45/2_+3/2
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حاف ه کو اه مد
15
10

11.3

5

7.8

0
-

نمودار : 6مقایسۀ حافظۀ کوتاهمدت در گروه طبیعی و مالتیپل اسکلروزیس عودکننده -بهبودیابنده

حاف ه کو اه مد
10.8
10.7
10.6
10.5
10.4
10.3

10.7

10.5
-

-

نمودار  :4مقایسۀ حافظۀ کوتاهمدت در گروه مالتیپل اسکلروزیس عودکننده -بهبودیابنده با افسردگی و مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-
بهبودیابنده بدون افسردگی

بحث
مشکالت حافظۀ کوتاهمدت مشکالت شناختی هستند.

عبارت دیگر ،بازیابی ضعیف باعث میشود آن مطلب را به-

این مشکالت اکثر اوقات ،توسط افراد دارای مالتیپل

صورت کافی یاد نگیرند .البته هیچکس بهخاطر این افتهای

اسکلروزیس گزارش میشوند ( .)4 ،3برای مثال ،بیمار

حافظهای نیاز به مشاوره ندارد ،اما درمان به افزایش اعتماد

شماره تلفن مهمی را فراموش میکند ،اما در یادآوری

بهنفس و زندگی عملی روزانه فرد کمک میکند (.)45

مواردی که در کودکی یاد گرفته است مشکلی ندارد .بعضی

هدف اصلی مطالعۀ حاضر ،بررسی عملکرد حافظۀ کوتاه-

معتقدند که اکثر این بیماران مشکلی در بهخاطر آوردن یا

مدت بیماران  RRMSدر مقایسه با افراد طبیعی و بررسی

ذخیرهسازی اطالعات ندارند بلکه در بازیابی سریع و کارای

تأثیر افسردگی بر حافظۀ کوتاهمدت بیماران  RRMSبوده

اطالعات دجار مشکل هستند .برخی از بیماران برای

است .یافتههای حاصل از این مطالعه نشان داد که عملکرد

یادگیری اطالعات جدید ،نیاز به زمان بیشتری دارند .به-
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حافظه کوتاهمدت این بیماران بهطور معناداری ضعیفتر از

بهنظر میرسد این ارتباط دوطرفه است و تحقیق بیشتری

عملکرد حافظۀ کوتاهمدت افراد طبیعی بود.

برای فهم این ارتباط مورد نیاز میباشد ( .)0با اینحال،

یافتههای این مطالعه با مطالعۀ ارلی و همکاران (،)41

یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد ارتباطی بین

پارسائیان و همکاران ( ،)4آرنت و همکاران ( ،)45میندن و

افسردگی و حافظۀ کوتاهمدت وجود ندارد .این نتایج مطالعۀ

همکاران ( )42همسو بود و در این مطالعات نیز بیماران

حاضر با مطالعۀ آرنت همسو بود .در مطالعۀ آرنت و

دارای مالتیپل اسکلروزیس آسیب حافظۀ کوتاهمدت داشتند.

همکاران نیز حافظۀ کوتاهمدت در تکلیف گنجینۀ لغت در

پس از مقایسۀ عملکرد حافظۀ کوتاهمدت بین بیماران

دو گروه مالتیپل اسکلروزیس با افسردگی و بدون افسردگی

 RRMSو افراد طبیعی ،سؤالی که مطرح میشود این است

یکسان بود .از نظر آرنت این نتیجه احتماالً به این دلیل

که آیا ضعف عملکرد حافظۀ کوتاهمدت این بیماران با نوع

است که تکلیف گنجینۀ لغت با هیچکدام از تکالیف نیازمند

بیماری مرتبط است؟ برخی تحقیقات در این زمینه نشان

ظرفیت ،ارتباطی ندارد ،لذا حافظۀ کوتاهمدت در بیماران

میدهد که نوع  MSدر ارزیابی عملکرد شناختی بهویژه

افسرده مانند بیماران بدون افسردگی تحت تأثیر قرار می-

حافظه حایز اهمیت میباشد؛ به این دلیل که گروه بیماران

گیرد ( .)45هر چند قابل ذکر است که این مطالعه

 SPMSکاهش قابل توجهی در عملکردهای حافظه نسبت

محدودیتهایی نیز داشت .از جمله اینکه ،افراد مبتال به

به گروه  RRMSدارند ( .)2هر چند در مطالعۀ حاضر

مالتیپل اسکلروزیس با توجه به معیارهای ورود به مطالعه در

صرفاً گروه  RRMSمورد بررسی قرار گرفت.

دسترس نبودند که منجر به طوالنی شدن زمان نمونهگیری

از سوی دیگر ،همانطور که گفته شد نقص حافظه،

بهمدت  0ماه گردید همچنین تکزبانه بودن افراد مورد

شایعترین نقص شناختی در میان افراد  MSمیباشد .حال

بررسی با توجه به وجود قومیتهای مختلف عربزبان در

سؤال دیگری که مطرح میشود و در این مطالعه نیز به آن

شهر اهواز ،از جمله محدودیتهای دیگر این مطالعه بود.

پرداخته شد این است که افسردگی تا چه میزان میتواند

با توجه به نتایج مطالعۀ حاضر پیشنهاد میشود ،بر

نقایص حافظه را در این بیماران تشدید کند .بهطور کلی،

اساس تأثیری که حافظۀ کوتاهمدت بر سایر فرایندهای

افسردگی همراه با نقایص شناختی میتواند تأثیر منفی بر

شناختی خواهد داشت ،تکالیف حافظۀ کوتاهمدت در برنامۀ

کیفیت زندگی بیماران  MSبگذارد .مطالعات متعدد ،ارتباط

درمانی افراد مالتیپل اسکلروزیس گنجانده شود.

دوجانبهای بین افسردگی و نقایص شناختی یافتند .افسردگی
میتواند منجر به مشکالت توجه و تمرکز و کاهش سرعت
پردازش اطالعات شود .بیماران  MSکه از این کاهش در
کارکردهای شناختیشان آگاه هستند سطوح افزایش یافتهای
از افسردگی و اضطراب را خواهند داشت .در واقع ،بیماران
 MSافسرده اختالل در عملکرد شناختیشان تشدید خواهد
شد .مطالعات مختلفی مشخص کردند که ارتباط قابل
توجهی بین افسردگی شدید و اختالل در عملکرد شناختی

نتیجهگیری
حافظۀ کوتاهمدت در بیماران دارای مالتیپل
اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده که در سالهای اول
بیماری هستند میتواند تحت تأثیر قرار بگیرد ،اما میزان
افسردگی بر نمرۀ حافظۀ کوتاهمدت بیماران دارای مالتیپل
اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده تأثیری ندارد.

وجود دارد ،اما این ارتباط پیچیده میباشد؛ به این خاطر که
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-اهواز و حمایت مالی مرکز تحقیقات توانبخشی عضالنی
.اسکلتی صورت گرفت

قدردانی
-0343 این مطالعه بخشی از طرح تحقیقاتی با کد
 است و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپورpht
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Abstract
Background and Objective: The neurobehavioral consequences
of multiple sclerosis consistently include fatigue, clinical
depression and cognitive dysfunction. The prevalence of severe
depression in patients with multiple sclerosis is three times of the
normal population. The researchers report that the prevalence of
depression is approximately 27-54% in people with multiple
sclerosis. Depression clearly impairs memory function. The
purpose of this study was to determine whether there is a
relationship between depression and short term memory in
relapsing remitting multiple sclerosis patients.
Subjects and Methods: This was a cross-sectional study with 54
relapsing–remitting multiple sclerosis adult and 14 healthy
controls. Beck Depression Inventory, digit span test from Wechsler
Adult Intelligence Scale were applied from all participants. Data
analysis was carried out using independent-t test by SPSS16
software.
Results: There was significant difference between patient and
healthy groups on short term memory variable (P=0.05). However,
but there was no significant difference between two groups of
patients with and without (30 with depression and 24 without
depression)depression on short term memory (P=0.82).
Conclusion: Cognitive deficits can be an early feature of MS, and
can occur without clear correlation with other disease variables,
such as duration or degree of physical disability, and general lesion
load. According to the results of the study, cognitive deficits in MS
patients is completely evident. On the other hand, Based on the
findings of this study, depression does not affect on cognitive
functioning in relapsing-remmiting multiple sclerosis
Keywords: Relapsing Remitting Multiple Sclerosis,Cognition,
Short term memory, Depression.
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