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٢٦٥

 اوم به درمان كالمي و غيركالمي در بيماران صرع لب گيجگاهي مقةبررسي حافظ

  
حسين ، دكتر ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗حميد طاهر نشاط دوست  ، دكتر∗∗∗∗∗∗∗∗ مجيد بركتيندكتر، ∗∗∗∗ماهگل توكلي

   ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗، دكتر جعفر مهوري∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗، دكتر رضا كرمي نوري∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗مولوي
  

  خالصه
 وضعيت حافظه بيماران صرع لب گيجگاهي راسـت         پژوهش حاضر با هدف ارزيابي و بررسي      

 بيمار 30. اين پژوهش از نوع پس رويدادي بوده است. شده استو چپ  و افراد بهنجار انجام 
 بيمار صرع لب گيجگـاهي چـپ از ميـان بيمـاران بـستري در      30صرع لب گيجگاهي راست،   

 نفـر بهنجـار از ميـان        10بخش صرع بيمارستان آيت اهللا كاشاني به عنـوان گـروه آزمايـشي و               
 35 تـا    15روش تصادفي ساده با دامنه سّني       مالقات كنندگان بيماران به عنوان گروه كنترل، به         

براي تحليـل داده هـا روش       . سال،  انتخاب شده و آزمون حافظه وكسلر روي آنها اجرا گرديد           
  .تحليل واريانس به كار برده شد

هاي حافظه بيماران صرع لب نتايج نشان داد تفاوت معناداري بين ميانگين نمره
بيماران صرع لب گيجگاهي چپ و گروه و ) p>001/0(گيجگاهي راست و گروه بهنجار 

اما بيماران مبتال به صرع لب گيجگاهي راست و چپ در .  وجود دارد)p>003/0( بهنجار 
. هاي حاصل از آزمون حافظه وكسلر نداشته اندعملكرد خود تفاوت معناداري در نمره

 ان صرع لبهمچنين نتايج حاكي از آنند هرچند وجود مشكل در كاركرد حافظه بيمار

                                         
   دانشگاه اصفهانناسيشدانشجوي دكتراي روان ∗

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  علوم رفتاري،تحقيقات پزشكي، دانشكده پزشكي، مركز دانشيار گروه روان∗∗
  .بهداشتي درماني اصفهان

  .شناسي، دانشگاه اصفهانشناسي، دانشكده علوم تربيتي و رواندانشيار گروه روان∗∗∗
  . شناسي، دانشگاه اصفهانشناسي، دانشكده علوم تربيتي و روانروان استاد∗∗∗∗
  .شناسي، دانشگاه تهران و دانشگاه اوربرو سوئدلوم تربيتي و روانشناسي، دانشكده عدانشيار گروه روان∗∗∗∗∗
ي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشيار نورولوژي، گروه نورولوژ  ∗∗∗∗∗∗

  .اصفهان
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 است، اما تشخيصگيجگاهي در مقايسه با افراد بهنجار به وسيلة مقياس حافظه وكسلر قابل 
 . اين آزمون در تعيين برتري جانبي محلّ ضايعه توانايي ندارد

  .، مقياس حافظه وكسلرحافظه، صرع لب گيجگاهي: هاي كليديواژه
  

  مقدمه
ست كه قدمت آن متـرادف بـا خلقـت انـسان     صرع از شايع ترين بيماري هاي سيستم عصبي ا    

بـر  .  درصد كلّ افراد جامعه اسـت      1 تا   5/0شيوع آن مطابق آخرين اّطالعات و آمار بين         . است
در ايران بيش از هفتصد هـزار       .  ميليون نفر در جهان مبتال به صرع هستند        50اين اساس تقريباً    

بر اساس يافته هاي حاصل از      ). 1999شيرزادي و ضيايي،    (نفر بيمار مبتال به صرع وجود دارد        
پژوهش، از ميان انواع متفاوت صرع، تشنج هاي موضعي پيچيده با كانون صرع لب گيجگاهي،      

در بزرگساالن شـناخته شـده اسـت، و         )  درصد 48(ترين نوع صرع با بيشترين فراواني       عمومي
). 2002رگ، هرمـان و سـيدنب  ( محسوب مي گردد 1مهمترين نوع آن صرع لب گيجگاهي مياني   

 اين نوع صرع، علي رغم وجود پيـشرفت هـايي در زمينـه درمـان هـاي دارويـي، كـارآيي                      در
از اين  .  درصد از بيماران با شكست روبرو شده است        30 تشنج تقريباً در     لدارودرماني در كنتر  

رو جراحي صرع براي اين بيماران، به عنوان گزينه درماني مناسب مورد بررسي قرار گرفتـه و                 
 درصد از بيماران با بهبودي وضعيت تشنج همراه است، 70 تا 60ان داده شده پيامد عمل در نش

با وجود اين نتايج مداخله جراحي بر وضعيت شناختي بيماران صـرعي بـسيار حـائز اهميـت                  
است كه با توجه به احتمال بروز مشكالت شناختي بعد از عمل، قابل بررسي بوده، و نيـاز بـه                 

سـازد  از عمل را هر چه بيشتر نمايـان مـي  يق و جامع جنبه هاي شناختي قبل و بعد          ارزيابي دق 
  ). هلمستيدتر و همكاران، ؟(

 درصـد   50 تـا    20شيوع مشكالت حافظه در بيماران صرع مقاوم بـه درمـان در حـدود               
 2تخمين زده مي شود و بيش از نيمي از بيماراني كه براي ارزيـابي بـاليني نوروپـسيكولوژيكال        

در اين ميان اختالل    . جاع داده شده اند، مشكالت حافظه در زندگي روزانه گزارش مي دهند           ار
در كاركرد ناحيه گيجگاهي مغز به عنوان عاملي كليدي براي آسيب حافظه در ارتباط با فعاليت        

  ).2002هرمان و سيدنبرگ، (موضعي صرع مشّخص مي شود 

                                         
1 Mesial Temporal lobe Epilepsy 
2 Clinical Neuropsychology 
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٢٦٧

 گيجگـاهي   1پـاييني  ختارهاي ميـاني و   در صرع لب گيجگاهي مياني، كانون تشنج در سا        
از جمله ساختمان هاي واقع در اين ناحيه  هيپوكامـپ اسـت كـه نقـش مهمـي در                    . قرار دارد 

پژوهش ها دراين زمينه همچنين نشان دهنده تأثير تشنج ها بر كاركردهاي       . كاركرد حافظه دارد  
لي، كـاركرد زبـان،   شناختي بيماران صرع لب گيجگاهي در زمينه هاي هوش، موفقيـت تحـصي       

يادگيري و حلّ مسأله بوده و اختالل در حافظه به عنوان مهمترين مشكل همراه با تشنج هـاي                  
 كه  )2002هرمان و سيدنبرگ،    (عودكننده در بيماران صرع لب گيجگاهي، مشّخص شده است          

با لحاظ ارتباط ميان آسيب حافظـه و لـب گيجگـاهي و اهميـت سـاختارهاي آن در پـردازش         
-مطالعات نوروپسيكولوژيك در زمينه اختالل    ). 1991آلدنكام،  (العات قابل پيش بيني است      اّط

هاي حافظه در اين بيماران نشان مي دهند كه لب گيجگاهي مياني با حافظه كالمـي و حافظـه                 
 بر اين، در صرع لـب گيجگـاهي چـپ نـسبت بـه راسـت،           هعالو. غير كالمي در ارتباط است    
يـو و   ؛  2007؛ وانوسي،   2003آلكادهي و سرلير،    (زارش شده است    مشكالت حافظه بيشتري گ   

در پژوهش ديگري نشان داده شد كه بيماران صرع لب گيجگاهي با آسـيب              ). 2006همكاران،  
نتايج مطالعه بيكـر و     . شديد لب گيجگاهي مياني در يادگيري و بازيابي اّطالعات مشكل دارند          

لّي حافظه صرع گيجگاهي نسبت به گروه كنتـرل         هاي ك همكاران همچنين نشان مي دهند نمره     
  ). 2003بيكر و همكاران، (كاهش چشمگيري داشته است 

اين جدايي كاركردي دو نيمكره در ارتباط با حافظه كالمي و غير كالمي بر اساس الگوي 
 30ميلنر و كيمرا مطـرح گرديـده و در      نوروپسيكولوژيك حافظه صرع لب گيجگاهي از سوي        

در ) 1998(زايدل، اسيري و بردسورث . ها محسوب مي شده است مهمترين نظريهسال اخير از
زيـدل و   (پژوهشي نشان دادند كه لب گيجگاهي مياني چـپ در حافظـه كالمـي مـؤّثر اسـت                   

) ضـمني (و ناهـشيار    ) آشـكار (اين امر بدون در نظرگرفتن ماهيـت هـشيار          ). 1998همكاران،  
ع لب گيجگاهي آسيب مي بيند، با توجه بـه كـاركرد   حافظه مطرح مي گردد و آنچه كه در صر        

ايـن مطلـب    . هيپوكامپ، حافظة ارتباطي، قطع نظر از ماهيت آشكار يا ضـمني تكليـف اسـت              
و ساواگ، سـالينگ، ديـويس و   ) 2005(هاي روزن، گابريلي، استوب  هماهنگ با نتايج پژوهش   

در ايـن   ). 2002همكـاران،   ؛ سـاواگ و     2005روزن و همكاران،    (بوده است   ) 2002(بركويس  
كه مشخّص ساخته بود فرايند شناختي يادآوري      ) 1991(جهت به دنبال نتايج پژوهش جاكوبي       

اساساً از فرايندهاي زيربنـايي حافظـه ضـمني كـه اّطالعـات آشـنا بـه                 ) حافظه آشكار (حافظه  

                                         
1 Inferiomedial 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 ٢٦٨

 گروه صرع   نشان داد ميان گروه كنترل و     ) 2002(يادآورده مي شوند، متفاوت است، بيلينگسلي       
حافظـه  (لب گيجگاهي در حافظه ضمني تفـاوتي وجـود نـدارد امـا در بازشناسـي و بازيـابي                   

اين مسأله كه حافظه ضـمني  . ، كاركرد گروه بيمار نسبت به گروه كنترل كاهش مي يابد )آشكار
در بيماران صرع لب گيجگاهي وابسته به ساختار لب گيجگاهي مياني نيـست در پـژوهش دل                 

بـا وجـود ايـن هرچنـد        ). 2006لريتز و همكـاران،     (نيز مورد تأييد قرار گرفت      ) 2004(وچيو  
 غيركالمي تقريباً به صورت قانوني اساسـي در علـوم اعـصاب             -راست/كالمي-دوگانگي چپ 

شناختي درآمده، دسته اي از مطالعات باليني اين تمايز را بـرهم زده اسـت و نتـايج مطالعـات                    
؛ 2007وانوسـي،   ( وجود مسايل متناقضي در الگوي اصلي اسـت          متمركز بر حافظه بينايي مبين    

دوبينز و همكـاران نـشان داده شـد اخـتالل در            همچنين در پژوهش    ). 2003بيكر و همكاران،    
كاركرد لب گيجگاهي مياني راست منجر به مشكالت زيادي در زمينه يادآوري مطالب كالمـي               

مي بودن واقعي تكاليفي كه حافظه بينـايي را         است كه اين مسأله مي تواند در ارتباط با غير كال          
  ). 1998دابينز و همكاران، (مي سنجند مطرح گردد 

، يكـي از بنيـان هـاي يـادگيري       به اين ترتيب با توجه به درجه اهميت حافظه به عنـوان           
 تفكّر، خالقيت، برنامه ريزي و رفتار روزمره، بررسي آن در افراد بهنجار يا بيمـاران درگيـر بـا                  

شكالت حافظه، از مسايل اصلي در زمينه علوم اعصاب شناختي محسوب مي گردد و تعيـين                م
وضعيت حافظه در بيماران مبتال به صرع لب گيجگاهي همواره يكي از موارد چالش برانگيز در 

   .مبحث جراحي صرع بوده است
  روش

گروه صرع لب   ( متغير مستقل دربرگيرنده  عضويت گروهي        .شبه آزمايشي بود  روش پژوهش،   
هـاي  و متغير وابـسته نمـره     ) گيجگاهي راست، گروه صرع لب گيجگاهي چپ و گروه بهنجار         

بهر نيز از طريق آزمون هـوش وكـسلر ارزيـابي          متغير هوش .  بود آزمودني ها در حافظه وكسلر    
كليه مراجعاني كه در بخش : گروه بيماران. گروه بوددوجامعه آماري اين پژوهش شامل  .گرديد

تا پايـان مـرداد مـاه       1386صرع بيمارستان آيت اهللا كاشاني اصفهان از اول ارديبهشت ماه سال            
بـه بيمارسـتان آيـت اهللا       كليه افراد بهنجـاري كـه       :  گروه بهنجار  . پذيرش شده بودند   1386سال

مراجعـه كـرده     اصـفهان    1386تا پايان مرداد ماه سـال     1386كاشاني از اول ارديبهشت ماه سال       
 10 نفر صرع لب گيجگـاهي راسـت و          10 - نفر 20 شامل   حجم نمونه براي گروه بيمار     .بودند

 همراهان افرادي كه به مركز       از  نفر سالم  10نفر صرع لب گيجگاهي چپ و براي گروه كنترل،          
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٢٦٩

 15-35دامنه سنّي آنها     و   نمونه ها به روش تصادفي انتخاب شدند      . صرع مراجعه كرده اند بود    
  .بوده است
  وهشابزار پژ

 )WMS (1مقياس حافظه وكسلر

 خـرده مقيـاس     7مقيـاس وكـسلر از      .  به وسيلة وكسلر ارايه گرديـد      1941اين مقياس در سال     
معلومات عمومي و اّطالعات شخصي، آگاهي به زمان و مكان، كنترل ذهني، حافظه شـنيداري،          

 مقيـاس از    سـنجي ايـن   هاي روان ويژگي. ها تشكيل شده است   ترسيم تصاوير و يادآوري كلمه    
در ايران نيـز از     ). 2002ليچتنبرگر و همكاران،    (سوي وكسلر بررسي و مورد تأييد قرار گرفت         

  ).2000نصيري و باقري يزدي، (سوي نصيري و باقري يزدي ارزيابي و تأييد شد 
 .2 تجديد نظر شده-فرم كوتاه آزمون هوش بزرگساالن وكسلر

هـا، محاسـبه،   هـاي گنجينـه واژه  ل خرده مقياسفرم كوتاه آزمون هوش بزرگساالن وكسلر شام      
روايي همزمـان آن بـا آزمـون هـوش بزرگـساالن            . طراحي با مكعب ها و تنظيم تصاوير است       

، 87/0هـا   هاي گنجينـه واژه    و ضريب پايايي بازآزمايي خرده مقياس      95/0 نسخه سوم    -وكسلر
يي دو نيمه كردن از طريـق        و پايا  71/0، طراحي بامكعب ها     69/0،تنظيم تصاوير   84/0محاسبه  

 بـوده  88/0 و 77/0، 83/0، 87/0ها به ترتيب ها براي اين خرده مقياس    زوج و فرد كردن پاسخ    
  ).  1995عابدي، (است 

بهر متغير هوش در پژوهش حاضر با توجه به اين كه نمونه شامل سه گروه مستقل بود و                
صل از مقياس حافظه وكسلر اجرا شده       داده هاي حا  نيز در سه گروه تفاوت معناداري نداشت،        

  .ها با استفاده از تحليل واريانس، مورد تجزيه تحليل قرار گرفتروي گروه
  نتايج  

  : نتايج زير حاصل شدspssپس از تحليل آماري داده ها با نرم افزار كامپيوتري 
.  متغير جمعيت شناختي سن به تفكيك گـروه هـا آورده شـده اسـت     1در جدول شمارة    

 . نفر مرد انتخاب شدند5 نفر زن و 5مچنين از هر گروه ه

                                         
1 Wechsler Memory Scale(WMS) 
2 Wechsler Adult Intelligence Scale- Revised (WAIS-R) 
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 ٢٧٠

  ميانگين و انحراف استاندارد متغير جمعيت شناختي سن: 1جدول شمارة

  
  
  

  .هاي حافظه در سه گروه آورده شده است ميانگين نمره2شمارة در جدول 
  هاي حافظه در سه گروهميانگين نمره: 2جدول شمارة 

  خطاي استاندارد   ميانگين  گروه
  نمونه گيري

  126/4  50/115  گروه بهنجار
  126/4  20/86  گروه گيجگاهي راست
  126/4  60/96  گروه گيجگاهي چپ

اري تحليل واريانس، در مرحلة اول آزمون لوين محاسبه گرديد كه           با توجه به اجراي روش آم     
بر اساس نتايج به دست آمده، پيش فرض تساوي واريانس هـا        .  آمده است  3در جدول شمارة    
  .رد نشده است

  )آزمون لوين(آزمون تساوي گروه سه گروه : 3جدول شمارة 
 df2  df1 F  سطح معناداري

061/0  27  2  114/3  

هـاي   و مقايـسه   4كل حافظه سه گروه، تحليل واريانس محاسبه و نتايج در جـدول             براي نمره   
  .   ذكر شده است5زوجي در جدول شمارة 

  نتايج تحليل واريانس برون گروهي: 4جدول شمارة 
توان 
 آماري

  مجذور
 اتا

سطح 
 معناداري

تحليل 
 واريانس

ميانگين 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

  
  متغير

 گروه 87/4412 2 43/2206 96/12 001/0 49/0 99/0

  

 100 گروه بهنجـار، گيجگـاهي راسـت و چـپ         3براساس نتايج تحليل واريانس تفاوت      
 درصد است به اين معنا 49درصد معنادار است و بر اساس مقدار مجذور اتا، ميزان اين تفاوت 

وط به تفاوت سه گروه هاي حافظه، مربهاي فردي در نمره درصد كل واريانس يا تفاوت49كه 
 نشان دهنده قدرت تشخيص و بسندگي حجـم  994/0همچنين توان آماري نيز با ميزان   . است

  .نمونه در اين تحليل است

  تعداد  انحراف استاندارد  ميانگين  سن
  10  447/4  00/25  گروه بهنجار

  10  724/5  10/24  گروه گيجگاهي راست
  10  056/6  70/26  گروه گيجگاهي چپ
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  هاي حافظه در سه گروههاي زوجي ميانگين نمرهمقايسه: 5جدول شمارة
  تفاوت   هاگروه

  ميانگين
خطاي استاندارد 
  نمونه گيري

  سطح 
  معناداري

ي گيجگاه  086/0  835/5  -400/10  گيجگاهي چپ
  001/0  835/5  -300/29  بهنجار  راست

  گيجگاهي چپ  086/0  835/5  400/10  گيجگاهي راست
  003/0  835/5  -900/18  بهنجار

  بهنجار  001/0  835/5  300/29  گيجگاهي راست
  003/0  835/5  900/18  گيجگاهي چپ

  

هاي حافظه در دو گروه بيمـاران صـرع   هبر اساس نتايج جدول، تفاوت ميان ميانگين نمر       
اما اين تفاوت در گـروه بهنجـار و دو گـروه بيمـاران              . گيجگاهي راست و چپ معنادار نيست     

صرع گيجگاهي راست و چپ معنـادار اسـت و ايـن ميـزان معنـاداري بـراي گـروه بهنجـارو                      
  .  است)p>003/0(و گروه بهنجار و گيجگاهي چپ برابر با ) p>001/0(گيجگاهي راست 

  بحث و نتيجه گيري
بيماران صرع مقاوم به درمان معموالً در ارتباط با مشكالت شناختي و رفتاري شكايت دارند و                

در اين پـژوهش نيـز سـعي گرديـد          . هاي غالب است  در اين ميان مشكالت حافظه از شكايت      
ر مورد  وضعيت حافظه در بيماران صرع لب گيجگاهي راست و چپ در مقايسه با گروه بهنجا              

بر اين اساس با استفاده از مقياس حافظه وكسلر، نمره كل حافظه محاسبه و              . بررسي قرار گيرد  
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

بر اساس نتايج، تحليل واريانس ميان سه گروه از نظـر نمـره حافظـه تفـاوت معنـاداري                   
و تـوان آمـاري     ) p>001/0( درصد، سطح معناداري     49 " تا 1"وجود داشته است كه با ميزان       

تر و جداگانه گروه ها از نظر عملكرد حافظه، مقايسه           براي بررسي دقيق   . قابل قبول است   99/0
هاي حافظه به تفكيك گروه ها نشان داد بين عملكرد حافظه هر     هاي زوجي ميانگين هاي نمره    

 تفـاوت   دو گروه بيمار صرع لب گيجگاهي راست و صرع لب گيجگاهي چپ با گروه بهنجار              
، )2006(اين نتايج هماهنـگ بـا پـژوهش هـاي يـو و همكـاران                . معناداري وجود داشته است   

يـو و همكـاران،   (بـوده اسـت   ) 2001(و پيـازيني و همكـاران     ) 2003(، برتز   )2008(تامسون  
هـاي وضـعيت    در پژوهش ). 2001؛ پيازيني و همكاران،     2003؛ بورتز،   2008؛ تامپسون،   2006

 حافظه در بيماران صرع موضعي با تشخيص لب گيجگاهي، كانون تشنج از شناختي و باالخص
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 به وسيلة تـصوير   معموالًمشّخص مي گردد و كانون ضايعه    1طريق ثبت امواج الكتريكي مغزي    
در بسياري از موارد صـرع لـب گيجگـاهي ميـاني،            . تعيين مي شود   2برداري مغناطيسي از مغز   

كامپ صدمه مي بينند كه پيامد هاي آن را مي توان در ساختارهاي عميق تر مغزي همچون هيپو
  . كاركردهاي حافظه ديد

هاي حافظه دو گروه بيمار نشان مي دهد كه  هر دو گـروه        هاي نمره عدم تفاوت ميانگين  
دهد كه هفت زير مقياس حافظه وكسلر، بـا        نتايج نشان مي   .در كاركرد حافظه مشكل داشته اند     

ها،  قادر به فراهم سازي اّطالعات جداگانه در زمينـه حافظـه        م سوال توجه به محتوا و تعداد ك     
كالمي و غير كالمي نبوده و از اين رو امكان ارزيابي و تشخيص برتري جانبي و نـوع اخـتالل    

بر اين اساس با توجه به لزوم ارزيابي جامع تر آسيب هاي شناختي همراه              . حافظه ميسر نيست  
ه در چارچوب كانون ضـايعه و تـشنج،  كـاربرد ابزارهـاي              صرع لب گيجگاهي همچون حافظ    

  . كامل تري پيشنهاد مي گردد
   سپاسگزاري

از مسؤوالن و كاركنان محترم بخش نورولـوژي بيمارسـتان آيـت اهللا كاشـاني كـه انجـام ايـن                
  .  پژوهش مرهون همكاري ايشان بوده است، سپاسگزاري مي شود
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