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انان درمان یافته از لوسمی حاد در نوجوشناختی بررسی کارکردهای اجرایی 

  نفوبالستیکل

دکتر محمد علی مظاهری
*1

استاد دانشکده علوم تربیتی و  ؛

 دانشگاه شهید بهشتی روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشیار  ؛دکتر وحید نجاتی

 دانشگاه شهید بهشتی 

بیمارستان  -آنکولوژی؛ فوق تخصص خون و هین شمسیاندکتر بی بی ش

 کودکان مفید

؛ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و امید امانی

 ، دانشگاه شهید بهشتینوجوان

 

ترین سرطان دوره لوسمی حاد لنفوبالستیک به عنوان شایع: مقدمه

تمامی  درصد از تشخیص 8/26 در حدودآید و کی به حساب میکود

نوع از این  .دهدمیکودکی را به خود اختصاص دوران های سرطان

مفوسیدی است که باعث بدعملکردی های لسرطان یک بیماری در سلول

ام گسیخته آنها را در تکثیر لجو  شدهفید خون سهای در سلول

های به کار گرفته شده  درمان. گرددموجب میمبتالیان  سیستم بدن

درمانی و رگیرنده سه جز شیمی درمانی، پرتودرب برای این بیماری

ارض جانبی متعدد وبه دلیل وجود ع. باشد پیوند مغز و استخوان می

و شدید ناشی از پرتودرمانی، امروزه شیمی درمانی بر روی سیستم 

عصبی مرکزی در سطح وسیعی جایگزین پرتودرمانی در درمان افراد 

درمانی به عنوان  شیمی .استلنفوبالستیک شده مبتال به لوسمی حاد 

های به کاربرده شده برای این بیماری ترین درمانیکی از شایع

که توجه بسیاری باشد که یکی از شایعترین مشکالت دارای چندی می

از پژوهشگران را به خود اختصاص داده است، نقص در کارکردهای 

شناختی به عنوان یک کارکردهای اجرایی  .شناختی میباشدعصب

و مطابق با تعریف پیگوت و  شود می ساختار چند بعدی توصیف

های یک مجموعه از کارکردها و پردازش ( به عنوان2002)وریزن

شناختی عالی است که کنترل و منظم کردن عملکردهای متنوع شناختی 
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این کارکردها از جمله . رفتاری و هیجانی را بر عهده دارد

یندهای روانشناختی مسئول هستند که با فرآ ساختهای مهم مغزی

استگاه تشریحي خ باشد. کنترل هوشیاری، تفکر و عمل مرتبط می

قطعة پیش پیشاني مغز است که به هرگونه آسیب  ،ی شناختیدهارکارک

بیماری  یافته از ری از افراد درمانبسیا .باشد ضربه حساس می و

اغلب پس از اتمام فرآیند درمان  در طی یک تا دو سال سرطان،

های شناختی  توجه، تمرکز و دیگر توانایی شکالتی را در حافظه،م

تواند مانعی مهم بر سر راه ادامه زندگی  که میدهند نشان می

( نشان داده شد که این نقص 2014ر پژوهش کسلر و همکاران)د. باشد

عالیت در ناحیه هیپوکامپوس، سمت کردهای شناختی با کاهش فدر عمل

در نظر داشتن  باشد.است آمیگداال همراه میسمت ر سری و  چپ لب پس

بر کیفیت  و تأثیر آننقش کارکردهای شناختی در هدفمندی رفتار 

شناختی بررسی کارکردهای اجرایی پژوهش حاضر با هدف زندگی افراد 

مورد انجام  در نوجوانان درمان یافته از لوسمی حاد لینفوبالستیک

 .قرار گرفت

. نمونه پژوهش ای استمقایسه -طرح پژوهش حاضر از نوع علی :روش

لوسمی حاد بیماری یافته از نوجوان درمان 30در بر گیرنده 

باشد که به طور میانگین یک سال از آخرین مرحله میلنفوبالستیک 

این  درمان آنها گذشته و اکنون در روند پیگیری قرار داشتند.

به  س و از بین مراجعه کنندگانبه صورت در دسترگروه از افراد 

انتخاب گردیده و در مقایسه بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید 

که و بدون سابقه هرگونه بیماری جسمانی مزمن نوجوان عادی  30با 

از مدارس شهر تهران و ای دفی خوشهابه صورت نمونه گیری تص

ورد و مها آزمودنی. هر دو گروه شده بودند، قرار گرفتند بانتخا

برای ارزیابی  .نس و تحصیالت همتا سازی شدندشاهد از نظر سن، ج

کانسین استفاده کارکردهای اجرایی از آزمون های استروپ، ویس

و  تی مستقلبا استفاده از روش آماری  های بدست آمدهگردید. داده

 مورد تحلیل قرار گرفت.   spss 22نرم افزار 

ها نشان داد که تفاوت هیل دادنتایج بدست آمده از تحل ها:یافته

گروه نوجوانان درمان یافته  رمعناداری بین کارکردهای اجرایی د

ین د، ب(p<%5)د داردواز لوسمی حاد لنفوبالستیک و همتایان عادی وج

به وسیله فته از لوسمی که سابقه درمان معنی که افراد درمان یا

تری  کرد ضعیفعملدی نسبت به همتایان عا ،شیمی درمانی را داشتند

 دهند.را در کارکردهای شناختی از خود نشان می
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شیمی درمانی به عنوان یکی از اصلی ترین بخش  گیری:بحث و نتیجه

های انواع سرطان دارای عوارض متعددی است و یکی از در درمان

عوارض پایدار در طی گذر زمان نقص در کارکردهای اجرایی شناختی 

دف بررسی کارکردهای اجرایی شناختی در این پژوهش با هباشد. می

نوجوانان درمان یافته از لوسمی حاد لنفوبالستیک مورد انجام 

نشان داده شد که از پژوهش براساس نتایج بدست آمده قرار گرفت. 

درمانی، در معرض آسیب  افراد دارای سابقه درمان به وسیله شیمی

ن ایبه طوری که ارند. پذیری در کارکردهای اجرایی شناختی قرار د

دسته از نوجوانان در توجه انتخابی و انعطاف شناختی ضعف اساسی 

را در مقایسه با همتایان عادی و بدون سابقه سرطان خویش دارا 

( بیشتری نگرانی 2012کاهالی و گراگرت)در همین راستا  باشند.می

اظهار شده توسط والدین کودکان بقایافته از سرطان خون را 

های مکرر، فراموشکاری و قبیل مشکالت توجه، تمرکزایلی از مس

حافظه کوتاه مدت ضعیف، ضعف در پردازش اطالعات و تکمیل تکالیف، 

آنها در شکالت خاص در ابعاد تحصیلی که مشکالت در سازماندهی و م

، به گیردزیر چتری به نام کارکردهای اجرایی تحت پوشش قرار می

 .آورندحساب می

 

انعطاف : لوسمی، کارکردهای اجرایی، نوجوان، واژه های کلیدی

 شناختی
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