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کارکردهای شناختی افراد مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی
شیوا محجّل رضایی ،*1تورج هاشمی ،2نعیمه ماشینچی

عباسی3

 1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی ،تبریز ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 3دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی ،دانشگاه تبریز ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تبریز ،ایران
چکیده
اختالالت دوقطبی نوع یک و شخصیت مرزی ،به سبب شباهت نشانگان ،تشخیص نادرست دریافت میکنند که سبب شده اختالل
شخصیت مرزی ،طیفی از اختالالت دوقطبی پیشنهاد شود .هدف پژوهش ،مقایسۀ کارکردهای شناختی مبتالیان به اختالل دوقطبی
نوع یک و شخصیت مرزی بود .کارکرد شناختی  36فرد مبتال به شخصیت مرزی ،با  49فرد مبتال به دوقطبی نوع یک در
بیمارستان رازی تبریز ،با آزمونهای ریون بزرگساالن ،دستهبندی کارتهای ویسکانسین ،استروپ ،حافظۀ بالینی وکسلر و برج
هانوی مقایسه شدند .تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین دو گروه ،در کارکردهای توجه ،حافظه بینایی و کلی تفاوت
معنیدار وجود داشته و مبتالیان به شخصیت مرزی ،عملکرد بهتری دارند .بین کارکردهای شناختی اختالالت دوقطبی نوع یک و
شخصیت مرزی ،تفاوتهای کمّی و کیفی عصبشناختی وجود داشته ،لذا اختالل شخصیت مرزی ،نمیتواند طیفی از اختالالت
طیف دوقطبی قرار گیرد.
کلیدواژهها :اختالل دوقطبی؛ اختالل شخصیت مرزی؛ کارکرد شناختی؛ توجه؛ حافظه

مقدمه
در اختالالت مطرحشده در پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی وآماری اختالالت روانی ،اختالالت دو قطبی و شخصیت بخش قابل
توجهی از بیماران بستری را در بر میگیرند (رزا ،کاپزینسکی ،گاما و لیما2014 ،؛ جاندرسون )2011 ،که اختالل دوقطبی نوع یک ،به علت شدت
و میزان شیوع بالینی مورد توجه است .ویژگی اصلی این اختالل ،دوره متمایز خلقی است که به صورت نابهنجار ،گشاده یا تحریکپذیر است .در
طول دوره اختالل ،نشانههایی نمود پیدا میکند که شامل عزت نفس کاذب ،کاهش نیاز به خواب ،پرحرفتر از معمول بودن یا احساس فشار
برای صحبت کردن ،پرش افکار ،افزایش فعالیت هدفمند یا سراسیمگی روانی -حرکتی ،مشغولیت بیش از حد در فعالیت هایی که قابلیت ایجاد
پیامدهای ناراحت کننده دارند .از سویی ،در میان اختالالت خوشه ب شخصیت ،اختالل شخصیت مرزی شامل الگوی فراگیر بی ثباتی روابط
میان فردی ،خودانگاره ،عواطف و تکانشگری محسوس است و شامل عالیمی نظیر تالش جهت رها شدن واقعی یا خیالی ،الگوی روابط بین
فردی بیثبات و شدید که با نوسان کردن بین دو حد افراط در آرمانی کردن و تفریط در کوچک شمردن ،اختالل در هویت ،تکانشگری در
راستای آسیب رساندن به خود ،رفتارهای خودزنی یا اقدام به خودکشی ،بیثباتی عاطفی ناشی از واکنش پذیری محسوس خلق ،خشم نامناسب و
شدید یا مشکل در کنترل کردن خشم است (انجمن روانپزشکی آمریکا.)1393 ،
رابطۀ بین اختالالت دوقطبی و شخصیت مرزی؛ به سبب همپوشی باالی نشانگان میان این دو اختالل نظیر بیثباتی خلق و تکانشگری،
عناوین مورد بحث پژوهشگران بهشمار میرود (آپفلبائوم ،1رگاالدو ،2هرمان ،3تیتلبائوم 4و گاگلیس 2013 ،5و رِه و مونی ،2011 ،نقل از کربالیی
مهریزی ،فرحبیجاری و خدابخش .)1393 ،به همین سبب ،یکی از چالشهایی که پژوهشگران با آن روبرو هستند ،تشخیص و تمییز میان
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اختالل دوقطبی نوع یک و شخصیت مرزی است (پروگی ،1فورنارو 2و آکیسکال2011 ،3؛ پاریس ،4گاندرسون 5و واینبرگ .)2007 ،6بسیاری از
مطالعات بر اختالل کارکردهای شناختی در اختالل دوقطبی و شخصیت مرزی توافق نظر دارند (فرناندز و لوپز .)2012 ،همچنین ،یافتههای
عصبشناختی مغز در دهههای اخیر ،کارکردهای شناختی درگیر در اختالالت روانی را مورد بررسی قرار داده است .نتایج مطالعات ،حاکی از وجود
نقایص کارکردی مشابهی در عملکرد شناختی اختالل دوقطبی نوع یک و شخصیت مرزی است (آلپفلبائوم و همکاران .)2013 ،در این راستا
پژوهشگران معتقدند اختالل در عملکرد شناختی و ناتوانی در انجام امور روزانه در مبتالیان به اختالل دوقطبی ،بقدری شایع (هوکسلی و
بالدسارینی )2007 ،و کمتر شناخته شده است (بالدسارینی ،هاروی و وینگو؛ .)2009
کارکردهای شناختی طیف وسیعی از فرآیندها نظیر انعطافپذیری شناختی ،توانایی حل مسأله ،توجه ،حافظه و هماهنگی دیداری -فضایی-
حرکتی را شامل میشود (فرناندز و لوپز .)2012 ،در این خصوص ،انعطاف پذیری شناختی فرآیندی است که افراد را قادر به سازگاری بهتر با
محیط می کند .بدین معنا که فرد قادر است با تغییر در محیط ،راهبردهای خود را تغییر داده و با محیط سازگار شود؛ مطالعات ،حاکی از عملکرد
ضعیف مبتالیان به اختالل دوقطبی و شخصیت مرزی در انعطافپذیری شناختی است (دیویس .)2010 ،از سویی ،حل مسأله شکلی از فعالیت-
های شناختی سطح عالی ذهن است و عبارت از یافتن مجموعه راه حلها برای غلبه بر موانع و رسیدن به حالت هدف است .یافتن راه حل مساله
مستلزم مهارتهای شناختی دیگر نظیر تفسیر اطالعات ،برنامهریزی ،حافظه روش شناسانه ،کنترل و توانایی تغییر است (آندرسو و وایت2004 ،؛
به نقل از نجاتی و ملکی.)1390 ،
مبتالیان به اختالل دوقطبی نوع یک ،در فرآیند حل مساله با مشکالتی مواجه هستند (دفتر سالمت روان کودکان امریکا.)2016 ،
همچنین در مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی مشکالت مشابهی در فرآیندهای حل مساله گزارش شده است (موسسه ملی برای سالمت و
مراقبت عالی )2016 ،عالوه براین ،توجه یکی از عملکردهای اساسی مغز بوده که مؤلفههای آن پایهای برای فرآیندهای شناختی دیگر است .از
این رو ،یکپارچگی سیستم توجه الزمۀ عملکرد تمامی سیستمهای سطح باالی شناختی نظیر کارکردهای اجرایی و حافظه است (دیویس.)2010 ،
تکانشگری و پرخاشگری از الگوهای رفتاری مبتالیان به اختالل دوقطبی و اختالل شخصیت مرزی است .مطالعات نشان داده است که بین
رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی با کاهش عملکرد توجه ،رابطه وجود دارد (اِم .)2016 ،7حافظه ،کارکردی شناختی است که مرکز عمدۀ مسئول را
لوب گیجگاهی و اتصاالت هیپوکامپ میدانند (می و اینستین .)2013 ،در رویکرد پردازش اطالعات ،حافظه ،به مثابه رایانه در نظر گرفته می
شود و از سه مرحلۀ کدگذاری ،ذخیره و بازیابی اطالعات تشکیل میشود.
10
9
8
مطالعات حاکی از وجود نقایصی در کارکرد حافظه کلی و کاری (رابینسون و همکاران )2006 ،و حافظه دیداری (بُرا  ،یوسل و
پنتلیس )2008 ،11در اختالل دوقطبی است .همچنین پژوهشگران دریافتند در مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی ،خاطرات رویدادهای هیجانی
با پردازش اطالعات که یکی از مؤلفههای اصلی حافظه است ،تداخل می یابد و مانع از کارکرد صحیح حافظه میشود (وینتر ،12الزینگا 13و
شمال .)2014 ،14یافته های فراتک ،لنزن ویگر ،کالرکین ،هوئرمن ،استانلی ( )2005نشان داده است که عملکردهای مختلف اجرایی و سیستم
حافظه مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی نسبت به عملکرد جامعۀ غیر بالینی و مبتالیان به سایر اختالالت روانی متفاوت است .در نمونه ایرانی
نیز کارکرد فرآیندهای توجه و انعطافپذیری شناختی در نوجوانان دارای نشانگان مرزی ،ضعیفتر از گروه گواه بود (زاهدبابالن ،یاخچی بیگلو و
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نریمانی .) 1392 ،با توجه به تداوم مناقشات بر سر قرار گرفتن اختالل شخصیت مرزی در طیف اختالالت دوقطبی و نیز با توجه به پیشینه موجود
در مورد تشابه کارکردهای شناختی بین هریک از اختالالت دوقطبی و شخصیت مرزی و این که بسیاری از یافتهها به گردآوری جداگانه
اطالعات از دو اختالل پرداخته و کمتر پژوهشی به مقایسه تفاوت کارکردهای شناختی آنها پرداخته است؛ پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به
این سوال بود که آیا کارکردهای شناختی اختالل دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی با هم متفاوت است؟
روش

شرکتکنندگان
جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی بیمارانی که با تشخیص اختالل دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی در مرکز آموزشی و
درمانی رازی تبریز ،در نیمه اول سال  1395بستری بودند .با توجه به محدودیت جامعه و هدف پژوهش ،تعداد  49نفر مبتال به اختالل دوقطبی
نوع یک و  36نفر مبتال به اختالل شخصیت مرزی با توجه به مالک های ورود و خروج ،به روش هدفمند انتخاب شدند .مالکهای ورود شامل
این موارد میشد -1 :گرفتن تشخیص قطعی یکی از اختالالت دوقطبی نوع یک یا اختالل شخصیت مرزی ،با تایید حداقل یک روانپزشک و
یک روانشناس بالینی در پرونده بیمار؛  -2رسیدن بیمار به سطح پایدار و متعادل که بیمار را قادر به همکاری بکند؛  -3فقدان آسیب مغزی یا
عصبشناختی در پی سانحه؛ -4داشتن حداقل  18سال سن و میزان تحصیالت حداقل پنجم ابتدایی؛  -5توانایی تکلم و درک زبان فارسی و
آذری .مالکهای خروج شامل این موارد میشد -1 :داشتن سابقه دریافت شوک درمانی (ECT؛  )Electroconvulsive Therapyدر شش ماه
گذشته؛  -2وجود عوارض حاد ناشی از دارو که مانع از شرکت بیمار در آزمون میشد؛  -3دریافت تشخیص اختالالت همبود با اختالل مورد نظر،
 -4دریافت تشخیص همزمان اختالل شخصیت مرزی و اختالل دوقطبی نوع یک .این پژوهش با توجه به اهداف ،از نوع علی -مقایسهای است.

ابزار
آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون بزرگساالن :این آزمون توسط پنروز و ریون ( )1938ساخته شد و شامل  60تصویر ناقص است که
قطعه تکمیلکنندۀ آن در یکی از گزینههای زیر تصویر پیشنهاد شده است .اعتبار این آزمون ( 0/88پیرسون )2007 ،و در ایران در بین
دانشجویان  0/91برآورد گردیده است (رحمانی.)1386 ،
2
1
آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین :این آزمون جهت بررسی نواقص کارکردهای لوب فرونتال مغز ،توسط برگ و گرنت ()1948
تهیه گردید (کاواالرو 3و همکاران .)2003 ،عقیده بر این است که گسترۀ پیچیدهای از کنشهای اجرایی را در همکاری با هم میسنجد که شامل
برنامهریزی ،سازماندهی ،استدالل انتزاعی ،شکلگیری مفهوم ،حفظ قوانین شناختی ،توانایی تغییر و بازداری پاسخهای تکانهای است (لزاک،4
 .)2004اعتبار این آزمون برای نقایص شناختی پسآسیبی باالی  0/86و در نمونه ایرانی ،با روش بازآزمایی  0/85گزارش شده است (علیلو،
حمیدی و شیروانی.)1389 ،
5
برج هانوی :آزمون برج هانوی معروفترین آزمون برنامهریزی و حل مسأله است .شلیس ( )1982این آزمون را جهت ارزیابی برنامه ریزی
اجرایی و مهارت حل مسأله ،در ارتباط با کارکرد لوب پیشپیشانی مطرح نمود (قاسمزاده ،کرم قدیری ،شریفی ،نوروزیان ،مجتبایی و ابراهیم
خانی .)1384 ،این آزمون حاوی سه میله که روی یک پایه ثابت شدهاند و سه مهره با اندازههای مختلف است .شرکتکنندگان با تغییر دادن
موقعیت مهرهها ،آنها را به موقعیت هدف میرسانند .مهرهها با هفت حرکت ،قابلیت انتقال از منطقه  ، Aبه منطقه  Cرا دارند .برای نمرهگذاری
آزمون تعداد حرکتی که شرکتکننده در آزمون ،برای حل مساله در نظر گرفته ،تعداد خطاهایی که شرکتکننده در آزمون مرتکب شده است و
زمانی که صرف حل مسأله شده است؛ محاسبه میگردد (لزاک1995 ،؛ به نقل از قاسمزاده و همکاران .)1384 ،بطور کلی ،اعتبار بدست آمده از
این آزمون در پژوهشهای مختلف بین  0/25تا  0/81برآورد شده است (به نقل از احدی و قاسمی.)1382 ،
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آزمون استروپ :آزمون استروپ توسط استروپ )1935( 1به منظور سنجش توجه انتخابی و انعطافپذیری شناختی ساخته شد (به نقل
ازکریمی ،کافی و فرهی .)1391 ،قدیمی ( )1385اعتبار بازآزمایی  0/90را گزارش کرد (به نقل از مهدیزاده فانید .)1391 ،در این آزمون  48کلمۀ
رنگی همخوان و  48کلمه ی رنگی ناهمخوان با رنگهای قرمز ،آبی ،زرد و سبز ،به شرکتکننده نمایش داده می شود .منظور از کلمات
همخوان ،یکسان بودن رنگ کلمه با معنای آن است منظور از کلمات ناهمخوان ،متفاوت بودن رنگ کلمه با معنای کلمه است تکلیف
شرکتکننده در آزمون این است که صرف نظر از معنای کلمه ،تنها با رنگ ظاهری آن را مشخص کند .زمان ارایه هر محرک بر روی صفحه
نمایشگر دو ثانیه و فاصله ارایه در هر محرک  800هزارم ثانیه است .پژوهشگران بر این باورند که تکلیف رنگ کلمه (در مرحله دوم) انعطاف
پذیری ذهنی ،تداخل و بازداری پاسخ را اندازه گیری میکند (مکلود1991 ،2؛ به نقل از مهدیزاده فانید .)1391 ،میزان تداخل با کم کردن نمره
تعداد صحیح ناهمخوان از نمره تعداد صحیح همخوان بدست میآید.
آزمون حافظه بالینی وکسلر :این آزمون شامل  7آزمون فرعی بدین شرح میباشد -1 :آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره و شخصی
 -2آگاهی نسبت به زمان و مکان (جهتیابی)  -3کنترل ذهنی  -4حافظۀ منطقی  -5تکرار ارقام رو به جلو و معکوس  -6حافظۀ بینایی -7
یادگیری تداعیها .اعتبار آزمون حافظه بالینی وکسلر سه ،با شیوه دو نیم کردن ،در دامنه ای از  0/74برای خرده مقیاس ها تا ( 0/93برای تداعی
جفت های کالمی) ،و از ( 0/93برای باز شناسی تأخیری) در شاخصها تا (0/93برای فوری شنیداری) قرار دارد .همچنین اعتبار بوسیله آزمون/
بازآزمون ،برای خرده مقیاسها از  0/62تا  ،0/82و در شاخصها از  0/70تا  0/88گزارش شده است (به نقل از ساعد و همکاران.)1387 ،

شیوهی اجرا
ابتدا اقدامات الزم جهت کسب مجوز از مسئولین مرکز آموزشی و درمانی رازی تبریز ،صورت گرفت .پس از طی مراحل اداری ،از فروردین
ماه  ،1395اقدام به جمع آوری دادهها از افراد هدف بستری در بیمارستان گردید .گردآوری دادهها  5ماه به طول انجامید .بیماران هر دو گروه
براساس سن ،هوش ،میزان تحصیالت ،تعداد دفعات بستری در بیمارستان ،کنترل آماری شدند .همچنین از بیماران ،رضایت نامه کتبی دریافت
شد .پس از جلب رضایت بیمار ،با استفاده از ابزارهای اندازه گیری ،اقدام به جمع آوری داده گردید.
نتایج
جدول 1
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
گروه
متغیرها
دوقطبی
انعطافپذیری شناختی
مرزی
دوقطبی
حافظه کلی
مرزی
دوقطبی
حافظه بینایی
مرزی
دوقطبی
حافظه کاری
مرزی
دوقطبی
کارکرد توجه
مرزی
دوقطبی
حل مسأله
مرزی

M
11/63
10/94
70/96
90/28
7/67
10/11
6/30
7/11
6/12
2/50
25/90
25/64

SD
5/537
3/537
19/226
14/206
3/294
2/201
2/854
3/528
9/248
6/083
4/892
2/509

تعداد
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36
49
36

1. Stroup
2. Makload
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مجموعه مقاالت ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
پس از بررسی پیش فرضهای روش تحلیل واریانس چندمتغیره ،دادهها با استفاده از این روش مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل
واریانس چندمتغیره نشان میدهد که بین بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی از لحاظ ترکیب متغیرهای مورد
مطالعه تفاوت معنیدار وجود دارد ( ،p=0/001 ،F=5/03اندازه اثر=.)0/32
با توجه به نتایج تحلیل واریانس تکمتغیره ،الف) بین میانگین دو گروه مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی در
کارکرد انعطافپذیری شناختی ( ،کارکرد حل مسأله و حافظۀ کاری تفاوت معنیدار وجود ندارد ( .)P>0/05ب) تفاوت میانگینهای دو گروه
مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی در کارکرد فرآیندهای توجهی ( )P<0/05( ،)P=0/004 ،F= 4/185معنادار است.
ج) تفاوت میانگینهای دو گروه مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی در کارکرد حافظۀ بینایی (،F= 14/827
 )P>0/05( ،)P=0/001معنیدار است .د) تفاوت میانگینهای دو گروه مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی در کارکرد
حافظه کلی ( )P>0/05( ،)P=0/001 ،F= 25/916معنیدار است.
بحث
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ کارکردهای شناختی افراد مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی بود .نتایج این
پژوهش نشان داد که بین کارکرد فرآیندهای توجهی ،در افراد مبتال به دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی تفاوت معنیدار وجود دارد و
عملکرد مبتالیان به اختالل دوقطبی نسبت به مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی در فرآیندهای توجهی باالتر است .این یافته با یافتههای
پیشین (گلدبرگ و روی چنگاپا2009 ،؛ هارمر و همکاران )2002 ،که حاکی از بد عملکردی کارکرد توجه در مبتالیان به اختالل دوقطبی است،
ناهمسو است .در تبیین این یافته می توان به این امر اشاره کرد که کاهش میزان توجه و افزایش حواسپرتی در مبتالیان به اختالل دوقطبی
معموال در فاز مانیک ،روی میدهد و پس از طی این دوره و رسیدن به سطح تعادل ،میزان توجه فرد ،تا حد قابل توجهی بهبود مییابد اما
تخریب عملکردی در اختالل شخصیت مرزی ،دورهای نیست.
همچنین نتایج نشان داد که مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی ،عملکرد بهتری در حافظه بینایی نسبت به افراد مبتال به دوقطبی نوع
یک دارند .پژوهش ها حاکی از بدکارکردی حافظه بینایی ،بعنوان بخشی از حافظه ،در اختالل دوقطبی و شخصیت مرزی است (فرتوک و
همکاران2005 ،؛ گلدبرگ و روی چنگاپا2009 ،؛ مرکل 1و همکاران .)2010 ،بیشتر یافتهها ،به بررسی حافظه بینایی در اختالل شخصیت مرزی
پرداختهاند و پژوهش ها در زمینه اختالل دوقطبی به بررسی حافظه اکتفا کرده اند .بنظر می رسد ،این تفاوت عملکرد مربوط به چرخه عودی است
که مبتالیان به اختالل دوقطبی ،پشت سر میگذارند .با وجود بهبود نسبی عملکرد مبتالیان به دو قطبی در عملکردهای شناختی (مرکل و
همکاران ،)2010 ،حافظه بینایی به سبب درگیر کردن مناطق وسیعتری از مغز (فرتوک و همکاران )2005 ،به زمان بیشتری ،پس از چرخه عود،
برای بازگشت نیازمند است.
یکی دیگر از نتایج این پژوهش نشان داد که بین کارکرد حافظه کلی در افراد مبتال به دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی تفاوت
معنیدار وجود دارد .این یافته با یافتههای دکرزبک و همکاران ( ،)2004فرتوک و همکاران ( )2005و گلدبرگ و روی چنگاپا ( )2009همسو
است .این در حالی است که مطالعات ،نشانگر بد عملکردی بخشی از حافظه در مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی هستند که فرد را دچار
سرگشتگی عاطفی کرده است (وینتر و همکاران .)2014 ،از سویی ،بعنوان تبیین ،میتوان از نقش کارکرد هیپوکامپ که مرکز فعالیتهای عمده
مربوط به حافظه است ،نام برد .مطالعات حاکی از تغییرات محسوس مرتبط با کاهش حجم هیپوکامپ ،در اختالل دوقطبی است؛ در صورتی که
یافتههای والترفانگ و همکاران ( ،)2010کاهش حجم این منطقه از مغز را در اختالل شخصیت مرزی ،تنها در هنگام دریافت تشخیص همبود
نشان دادهاند.
با این وجود نتایج نشان داد که بین کارکرد انعطافپذیری شناختی ،در افراد مبتال به دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی تفاوت
معنیدار وجود ندارد .در توجیه عدم معنیداری این عملکرد شناختی میتوان اظهار نمود که خشم و تکانشگری که از نشانگان مشترک هر دو
اختالل هستند ،سبب بروز انعطافناپذیری شناختی در فرد میشوند (دنی .)2014 ،2این تشابه نشانگان میتواند عدم وجود تفاوت معنیدار بین
کارکرد انعطافپذیری شناختی را در دو اختالل توجیه کند.
1. Merkl
2. Denny
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کارکردهای شناختی افراد مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی
همچنین تحلیل داده ها نشان داد که بین کارکرد حل مسأله در افراد مبتال به دوقطبی نوع یک و اختالل شخصیت مرزی تفاوت معنیدار
وجود ندارد که با یافته پژوهشهای بیردن 1و همکاران ( )2006و گویرتس و همکاران ( )2015همسو است .آنها در بررسی کارکرد حل مسأله در
افراد مبتال به اختالل دوقطبی و اختالل شخصیت مرزی ،تفاوت معنیدار را مالحظه نکردند ،اما کارکرد حل مسأله در دو گروه مبتال ،در مقایسه
با افراد غیرمبتال ،تفاوت معنیدار داشت .تحلیل دادهها نشان داد که بین عملکرد حافظۀ کاری در افراد مبتال به دوقطبی نوع یک و اختالل
شخصیت مرزی تفاوت معنیدار وجود ندارد .این یافته با یافتههای گلدبرگ و روی چنگاپا ( )2009همسو است .حافظه کاری که بخشی از
عملکرد اجرایی شناختی مغز است به قسمت پیشانی و پیشپیشانی و هیپوکامپ مرتبط است و مطالعات حاکی از بد عملکردی این بخش ،در هر
دو اختالل ،در مقایسه با افراد غیرمبتالست (آکسیر و سیفرت2011 ،؛ لوپز و فرناندز.)2012 ،2
محدودیتهای پژوهشی محدود بودن جامعه به جامعه بالینی بستری در شهر تبریز؛ دو زبانه بودن بیماران ،به سبب تفاوت زبان مادری و
زبان آموزش رسمی که احتمال وجود تغییرات در کارکردهای شناختی را فراهم می آورد؛ حجم کم جامعه بالینی پژوهش و به تناسب آن حجم
کم نمونه و عدم کنترل دزاژ داروهای دریافتی توسط مبتالیان در پژوهش بود .پیشنهاد میشود با نمونهگیری از سایر شهرها این پژوهش صورت
گیرد تا تاثیر تفاوت فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد .مقایسۀ کارکردهای شناختی مبتالیان تکزبانه و دوزبانه نیز مورد پژوهش قرار گیرد و
همتاسازی بیماران بر اساس دزاژ داروهای مصرفی صورت گیرد.
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