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چکیده
مقدمه :مبتالیان به صرع در معرض خطر قابل توجهی از اختالل شنناختی و نابهنانار هنا رتتنار هسنتند .هند از
پژوهش حاضر مقایسه حاتظه رویداد و معنایی در مبتالیان صرع لوب گیاگاهی و غیر مبتالیان است.
روش :پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسها بود .جامعه پنژوهش مبتالینان صنرع اناصنع صنرع اینران شنهر تهنران
بودند ،از ایع میان  20نفر از مبتالیان صرع لوب گیاگاهی بهعنوان نصوننه انتاناب شندند و بنا  20نفنر از غینر مبتالینان از
نظر متغیرها جصعیت شناختی سع و تحصیالت هصتا شدند .نصونهها با استفاده از روش نصونهگیر در دسنتر انتاناب
شدند .ابزار سناش حاتظه رویداد  ،آزمنون ینادآور آینت و منبنا تصناویر و کلصنات و حاتظنه معننایی ،مقولنههنا
طبقاتی و سیالی واژگان بود .تحلیل دادهها با آزمون تی گروه مسنتقل ،تحلینل وارینان ین راهنه و نندراهنه صنورت
گرتت.

نتااای  :آزمننون تننی و میننانگیع نصننرات حاتظننه رویننداد و معنننایی ( xˉ: 95/61 ، t 38= 6/22 ، P >0/01؛
 )xˉ: 271/55 ،t 38= 3/61 ، P >0/01تفاوت معنادار را در کارکرد ایع دو حاتظه در مبتالیان صرع لنوب
گیاگاهی و غیر مبتالیان نشان دادند.

بحث و نتیجهگیری :نتیجهی پژوهش حاضر نشان می دهد آسیب هیپوکامپ و نئوکورتکس جاانیی میتیااان
صرع لوب گیجگاهی ،در بروز اختیل حافظه روادادی و معناای نقش اساسی دارد و میزان کارکرد حافظاهی
روادادی و معناای در میتیاان از غیر میتیاان کمتر بود.
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ﻣیسازد[.]6
کاستیهاي حافظه در ﻣبتالیان صرع لب
بهعنوان شایﻊترین ﻧوع صرع کاﻧوﻧی با ضایعات ایجادکننده
صرع در قطعههاي ﮔﻴجگاهی ،بهویژه تصلب هﻴپوکاﻣپی
ﻣرتبﻂ است .از دیدﮔاه عصب روانشناختی ،عﻤلکرد ﻣختل
حافظه اخباري 7یﻚ ویژﮔی ﻣشخص از ضایعات دو طرفهي
صرع لوب ﮔﻴجگاهی است [.]7
حافظه بلند ﻣدت ﻣطابﻖ با طبقهبندي اسکوایر و
تالوینگ 8ﻣبتنی بر دو ﻧوع حافظه اخباري 9و حافظه غﻴر
اخباري 10است .حافظه اخباري بر یادآوري هشﻴاراﻧه
اطالعات تأکﻴد دارد و شاﻣل حافظه رویدادي 11یادآوري
اطالعات یا حوادث اختصاصی که زﻣان و ﻣکان خاصی دارﻧد
و روابﻂ زﻣاﻧی و فضایی ﻣﻴان اطالعات وﺟود دارد ،ﻣاﻧند
اینکه اﻣروز ساعت  8صبح ﭼه کسی را دیده است؟ و یا ﭼه
کلﻤاتی را در ﻣرحله رﻣزﮔرداﻧی به خاطر سپرده است و
حافظه ﻣعنایی 12اطالعات عﻤوﻣی و ﻣشترک شاﻣل زبان،
داﻧش ،خزاﻧه لغات ،قواﻧﻴن ،فرﻣولها و ﻣﻔاهﻴم بﻴن اﻧسانها
است[ 9 ،8و .]10
از دیدﮔاه ﻧوروآﻧاتوﻣﻴﻚ ،ﻧئوکورتکس ﺟاﻧبی ﮔﻴجگاهی
از حافظه ﻣعنایی و ﻧواحی لوب ﮔﻴجگاهی ﻣﻴاﻧی ازﺟﻤله
هﻴپوکاﻣپ ،از حافظه رویدادي حﻤایت ﻣیکند [ ]11که
هﻴپوکاﻣپ بهعنوان اصلیترین بخش قطعهي ﮔﻴجگاهی
ﻣﻴاﻧی ،در یادﮔﻴري ارتباطی با لحاظ شرایﻂ فضایی -زﻣاﻧی،
ﻣعنایی و هﻴجاﻧی ﻧقش دارد [.]11
13
ﻣطابﻖ با ﻧظریه آیتم در بافت که آخنبام ،یاﻧلﻴناس و
راﻧاﮔاﻧاث 14ﻣطرح کردﻧد اطالعات از سراسر قشر ﻣغزي به
ﻣناطﻖ قشر ﺟدید 15که هﻴپوکاﻣپ 16را احاطه ﻣیکند،
ﻣنتقل ﻣیشود .بهطور خاص ،قشر پریرهﻴنال ،17ورودي را از
ﻧواحی قشر ﺟدیدي که اطالعات دربارهي کﻴﻔﻴتهاي اشﻴا
(بهطور ﻣثال ،ﭼه اطالعاتی) را پردازش ﻣیﻧﻤایند ،دریافت
ﻣیکنند ،در عﻴن حال قشر پاراهﻴپوکاﻣپ 18عالوه بر این
ورودي از ﻣناطقی که اطالعات فضایی (کجا) را پردازش
ﻣیکند دریافت ﻣیکند .قشرهاي پریرهﻴنال و پاراهﻴپوکاﻣپ
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بهعنوان یکی از رایجترین اختالالت
عصبشناختی در بزرگساالن و کودکان شناسایی شده
است .ﻣﻴزان بروز صـرع از  30تا  40ﻧﻔر در هر  100000ﻧﻔر
است [ ]1و بهطور ﻣتوسﻂ شﻴوع بﻴﻤاري صرع در ﺟواﻣﻊ
ﮔوﻧـاﮔون در حدود یﻚ درصد است [.]1
شناخت 2دربرﮔﻴرﻧدهي تواﻧایی حل ﻣسئله ،حافظه و
تﻤرکز است و ﻣنظور از " اختالالت شناختی "3هرﮔوﻧه
آسﻴبدیدﮔی در فرآیندهاي شناختی ﻧظﻴر ادراک،
بازشناسی ،تخﻴل ،قضاوت ،حافظه ،یادﮔﻴري ،تﻔکر و در
اغلب ﻣوارد تکلم است .از ﻣﻴان فرآیندهاي شناختی ،حافظه
یﻚ تواﻧایی شناختی فوقالعاده حائز اهﻤﻴت است ،زیرا
اساس شناختی یادﮔﻴري اﻧسان را تشکﻴل ﻣیدهد .حافظه
اﻣکان استﻴالي ادراک را فراهم آورده و به ﻣا اﻣکان ﻣیدهد
از تجربﻴات ﮔذشته در زﻣان حال ،استﻔاده کنﻴم [.]2
حقﻴقتاً اختالل شناختی -عﻤدتاً با توﺟه به عﻤلکرد
توﺟه و حافظه -از ﺟﻤلهي ﻣهمترین ﻧگراﻧیها در ﻣبتالیان
صرع رتبهبندي ﻣیشود که شﻴوع ﻣشکالت حافظه در آنها،
تقریباً  %50تخﻤﻴن زده ﻣیشود [ .]3تحریف شناختی اغلب
تواﻧایی ﻣبتالیان به صرع را براي فعالﻴت روزﻣره و تسلﻂ بر
زﻧدﮔی کاهش ﻣیدهد [ .]4به این ترتﻴب با توﺟه به درﺟه
اهﻤﻴت حافظه بهعنوان یکـی از بنﻴانهاي یـادﮔﻴري تﻔکر،
خالقﻴت ،برﻧاﻣهریزي و رفتار روزﻣره ،بررسی آن در غﻴر
ﻣبتالیان و ﻣبتالیان درﮔﻴـر بـا ﻣشکالت حافظه ،از ﻣسائل
اصلی در زﻣﻴنه علوم اعصاب شناختی ﻣحسوب ﻣیﮔردد.
حافظهي ﻣبتالیان صرعی در دو ﺟزء کاﻧوﻧی 4و ﻣنتشر5
ﻣورد بررسی قرار ﮔرفته است .بهطور کلی ﻣشکالت حافظه
در صرعهاي کاﻧوﻧی در ﻣقایسه با صرعهاي ﻣنتشر بﻴشتر
ﻧﻤایان هستند [.]5
با وﺟود پﻴشرفتهاي اﻧجام ﮔرفته در زﻣﻴنهي
درﻣانهاي دارویی صرعهاي کاﻧوﻧی ،کارایی دارودرﻣاﻧی در
کنترل تشنج در ﻧزدیﻚ به  30درصد از ﻣبتالیان با شکست
روبهرو شده است و این افراد بهعنوان ﻣبتالیان ﻣقاوم به
درﻣان در ﻧظر ﮔرفته ﻣیشوﻧد .ازاینرو ﺟراحی صرع براي
این دسته از ﻣبتالیان ،بهعنوان ﮔزینه درﻣاﻧی ﻣناسب ﻣورد
بررسی قرار ﮔرفته است که با توﺟه به احتﻤال بروز ﻣشکالت
شناختی بعد از عﻤل ،ﻧﻴاز به ارزیابی دقﻴﻖ و ﺟاﻣﻊﺟنبههاي
شناختی قبل و بعد از عﻤل را هر ﭼه بﻴشتر ﻧﻤایان
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در ارتباط با حافظه ﻣعنایی بهعنوان کنش اصلی
قطعههاي ﮔﻴجگاهی ،ﻣشخص شده است که در کنار ساختار
هﻴپوکاﻣپ در قطعهي ﮔﻴجگاهی ﻣﻴاﻧی ،قشر قطعهي
ﮔﻴجگاهی ﻧﻴز در فرآیندهاي زیربنایی آن ﻧقش دارد .در این
راستا ،ﻧتایج ﻣطالعات صورت ﮔرفته بر روي ﻣبتالیان به صرع
با ضایعه هﻴپوکاﻣپ یا قشر ﮔﻴجگاهی ،ﻧشان داده است که
در این افراد ،ﻧامﮔذاري اشﻴاء که به حافظه و داﻧش ﻣعنایی
ﻣربوط است ،دﭼار آسﻴب ﻣیشود [.]16
بنابراین تﻔاوتی در کارکردهاي حافظه و یادﮔﻴري
ﻣنتسب به ﻣنطقهي ﮔﻴجگاهی ﻣﻴاﻧی و قشري وﺟود ﻧدارد و
هر دو ﻣنطقه با هﻤپوشی باالیی از طریﻖ ﻣدارهاي ﻧوروﻧی به
یکدیگر ﻣربوط هستند؛ ﭼنآﻧکه با ﺟراحی و برش هر یﻚ از
این دو ﻣنطقه ،ﻣشکالت ﻣشابهی در زﻣﻴنهي حافظه و
یادﮔﻴري دیده ﻣیشود .تشریح ﻧواحی ﻧامبرده که ﻣیتواﻧد در
زﻣﻴنه ﻣساعدتري براي ایجاد حﻤالت تشنجی ﻧقش داشته
باشند ﻣیتواﻧد به وﺟود رابطهاي بﻴن اختالل صرع و
تغﻴﻴرات عﻤلکرد حافظه اشاره داشته باشد که با توﺟه به
وﺟود ﻣراکز ﻣختلف حافظه در ﻣغز و ﻧﻴز وﺟود ﻣناطﻖ
ﻣختلف ﻣغزي در ایجاد صرع ،ﻣیتوان به اﻧدازهﮔﻴري
عﻤلکرد اﻧواع حافظه در ﻣبتالیان صرع پرداخت و ﻧﻴز بنا بر
ﻣطالعات آسﻴب به حافظه اخباري ﻣبتالیان صرع لوب
ﮔﻴجگاهی ،ﻣشکالتی را در یادآوري زﻣان و ﻣکان رویدادهاي
شخصی ،لغات ،ﻣﻔاهﻴم و ﻣصداقها به وﺟود آورده است.
هدف از پژوهش حاضر آن است تا ببﻴند حافظه
رویدادي و ﻣعنایی در ﻣبتالیان صرع لوب ﮔﻴجگاهی و افراد
سالم ﻣتﻔاوت است یا خﻴر.
روش
نوع پژوهش

در پژوهش حاضر دو ﮔروه ،یعنی ﮔروهی که ویژﮔی
ﻣورد ﻣطالعه را دارد (ﻣبتالیان صرع لوب ﮔﻴجگاهی) با
ﮔروهی که ویژﮔی ﻣورد ﻧظر در آن وﺟود ﻧدارد (غﻴر
ﻣبتالیان صرع لوب ﮔﻴجگاهی) ﻣورد ﻣقایسه قرار ﻣیﮔﻴرﻧد و
همﭼنﻴن علل احتﻤالی ﻣتغﻴر وابسته بررسی ﻣیشود
بنابراین طرح پژوهش در این ﻣطالعه علی  -ﻣقایسهاي بوده
است .در این پژوهش ﻣتغﻴر ﻣستقل ،ﻣبتالیان صرع لوب
ﮔﻴجگاهی و غﻴر ﻣبتالیان صرع لوب ﮔﻴجگاهی ،ﻣتغﻴر
وابسته شاﻣل حافظه رویدادي و حافظه ﻣعنایی است.

1

Enthorhinal
Howard CH, H., ،Andre’s P., Brokes R., Noa, R., Sadler
M., Coker D., & Mazzoni G.
 K., & Nadel L.و3 Ryan L., Lin C-Y., Ketcham
4 Multiple Trace Theory
5 Schmolck H., Kensinger E. A., Corkin S.
2

آزمودنی

الف) جامعه آماری :ﺟﻤعﻴت ﻣورد ﻣطالعه شاﻣل
ﻣبتالیان صرع لب ﮔﻴجگاهی ﻣرکز اﻧجﻤن صرع ایران شهر
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به قشر اﻧتورهﻴنال 1فرافکنی ﻣیشوﻧد و اطالعات "ﭼه" و
"کجا" درون هﻴپوکاﻣپ ادغام ﻣیشوﻧد [.]12
پژوهشهاي ﻣختلﻔی در رابطه با تغﻴﻴرهاي کنش
شناختی از ﺟﻤله حافظه بلندﻣدت ﻧاشی از صرع اﻧجام شده
است که هر یﻚ از پژوهشها تواﻧسته است به پﻴشرفت
اﻧسان در درک ،آﮔاهی و بﻴنش از این تغﻴﻴرات شناختی
کﻤﻚ ﻧﻤاید.
در پژوهشی که توسﻂ هووارد ،آﻧدرس ،بروکس ،ﻧود،
سدلر ،کوکر و ﻣزوﻧی 2اﻧجام شد ،پس از هﻤتاسازي  15ﻧﻔر
از ﻣبتالیان صرع لوب ﮔﻴجگاهی و  15ﻧﻔر از افراد غﻴر ﻣبتال
در ﮔروه کنترل ،تکلﻴف یادﮔﻴري ﺟﻔت -تداعی به آنها ارائه
شد .پس از اﻧدازهﮔﻴري یادآوري حافظه در فواصل  30دقﻴقه
و  4هﻔته ﻣبتالیان ،ﻧقصان حافظه رویدادي را در ﻣقایسه با
ﮔروه کنترل ﻧشان دادﻧد ،اﻣا فرا حافظه (پاراهﻴپوکاﻣپ)
دست ﻧخورده باقیﻣاﻧده بود [.]12
رایان ،لﻴن ،کشام و ﻧادل 3طی پژوهشی در سال 2010
ﻧشان دادﻧد اطالعات فضایی ﻣنجر به افزایش در فعالسازي
هﻴپوکاﻣپ ﻣیشود ،بدون توﺟه به اینکه آیا ﻣنبﻊ اطالعات،
تنها از رویدادي در ﮔذشته یا داﻧش عﻤوﻣی ایجاد شده باشد
[ .]13این یافته از ﻧظریه ردیابی ﭼندﮔاﻧه 4رایان و ﻧادل
( )2008حﻤایت ﻣیکند که بازیابی هر دو اطالعات حافظه
رویدادي و ﻣعنایی ﻣستقل از یکدیگر ﻧﻴستند و در
شبکههاي ﻣغزي طرحریزي شدهاﻧد که بﻴشتر ﻣشابه
هستند ،هﻤچنﻴن هر دوي شبکهها دربرﮔﻴرﻧدهي هﻴپوکاﻣپ
هستند [.]14
اطالعات ﻣربوط به ضایعات ﻣغزي ،تخصصیافتگی ﺟالب
توﺟهی را در بازﻧﻤاي قشري حافظه درازﻣدت ﻧشان دادهاﻧد.
بعضی از ﻣبتالیان ضایعات ﻣنطقه قشر ﺟدید ﻣشکالت
ویژهاي را در ﻧامﮔذاري اشﻴاء از خود ﻧشان ﻣیدهند .در یﻚ
ﻣطالعه ﻣقطعی اسﻤولﻚ ،کنسﻴنگر ،کرکﻴن 5و اسکوایر ﻧشان
دادﻧد ﻣبتالیان صرع لوب ﮔﻴجگاهی ،هم در قبل و هم در
بعد ﺟراحی لوب ﮔﻴجگاهی ،در ﻣقایسه با ﮔروه کنترل در
ﻧاﻣﻴدن و توصﻴف حﻴواﻧات و اشﻴاي ﻣتداول ﻣشکل داشتند.
در این ﮔروه ،ﻣبتالیان بعد ﺟراحی در تکالﻴف ﻧامﮔذاري در
ﻣقایسه با تکالﻴف توصﻴف حﻴواﻧات و اشﻴا بدتر عﻤل کردﻧد
[.]15
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تهران و غﻴر ﻣبتالیان صرع لوب ﮔﻴجگاهی ﻣیباشد.
ب) نمونه پژوهش :بهﻣنظور بررسی از روش
ﻧﻤوﻧهﮔﻴري در دسترس استﻔاده شده است .ﻧﻤوﻧهي
ﻣبتالیان شاﻣل  20آزﻣودﻧی ﻣیباشد که بهصورت ﻣتوالی در
طی دوره زﻣاﻧی آبان ﻣاه  1392لغایت اردیبهشت ﻣاه 1393
به اﻧجﻤن صرع ایران و کلﻴنﻴﻚ ﻣغز و اعصاب تهران ﻣراﺟعه
ﻧﻤودهاﻧد .ﻧﻤوﻧه سالم شاﻣل  20آزﻣودﻧی غﻴر ﻣبتال و فارغ از
تشخﻴص اختالل ﻣغز و اعصاب ﻣیباشد که از ﻧظر
ویژﮔیهاي ﺟﻤعﻴتشناختی شاﻣل ،سن ( 45-20سالگی) و
تحصﻴالت (دیپلم -کارشناسی ارشد) با ﮔروه ﻣبتال هﻤتا
شدهاﻧد.
ابزارهای پژوهش
الف) ابزار ﻣورد استﻔاده در این پژوهش براي سنجش
حافظه رویدادي دو فهرست کلﻤه و تصویر در دو ﻣرحله
یادﮔﻴري و یادآوري بود .در ﻣورد حافظه رویدادي کلﻤات،
در ﻣرحله یادﮔﻴري  2فهرست  12کلﻤهاي (ﻣاﻧند آب،
ﺟوراب و )...از طریﻖ ضبﻂ صوت پخش ﻣیشد که یﻚ
فهرست با صداي زن و یﻚ فهرست با صداي ﻣرد بود.
در ﻣرحله یادآوري تﻤام کلﻤات ﻣرحله یادﮔﻴري به
اضافه  2فهرست  12کلﻤهاي دیگر که باز هم ﻧﻴﻤی با بساﻣد
باال (ﻣاﻧند آب ،یخچال ،سبزي و )...و ﻧﻴﻤی با بساﻣد پایﻴن
(ﻣاﻧند رایاﻧه ،زﻧدان ،رستوران و )...بود به آزﻣودﻧیها ﻧشان
داده ﻣیشد و از او درباره هر کلﻤه دو سؤال پرسﻴده ﻣیشد:
براي بازشناسی آیتم سؤال ﻣیشد آیا این کلﻤه را که
ﻣیبﻴنﻴد در فهرست کلﻤات پخش شده از طریﻖ ضبﻂ
صوت بود یا خﻴر؟ اﮔر آزﻣودﻧی به این سؤال ﺟواب ﻣثبت
ﻣیداد سؤال دوم که براي سنجش بازشناسی ﻣنبﻊ بود
پرسﻴده ﻣیشد که آیا این کلﻤه با صداي زن خواﻧده شد ،یا
با صداي ﻣرد؟ در ﻣورد حافظه رویدادي تصاویر ،در ﻣرحله
یادﮔﻴري  2فهرست  12تصویري استﻔاده شد که در هر
فهرست  6تصویر افراد غﻴر ﻣشهور و  6تصویر افراد ﻣشهور
(سﻴاستﻤدار ﻣاﻧند اوباﻣا ،هوﮔو ﭼاوز ،ﻧلسون ﻣاﻧدال ،حسن
روحاﻧی ،هنرﻣند ﻣاﻧند بوعلی ،ﻣحﻤود حسابی ،بهزاد
فراهاﻧی ،راﺟرز ،اینشتﻴن ،تهﻤﻴنه ﻣﻴالﻧی ،ورزشکار ﻣاﻧند
رسول خادم ،علی دایی) وﺟود داشت .از طرفی در ﻣرحله
یادﮔﻴري بهصورت تصادفی بعضی تصاویر در سﻤت ﭼپ
کاغذ به آزﻣودﻧیها ﻧشان داده ﻣیشد و بعضی در سﻤت
راست کاغذ ﻧشان داده ﻣیشد .در ﻣرحله یادآوري عالوه بر
تصاویر ﻣرحله اول دو فهرست  12تصویري دیگر ﻧﻴز اضافه
شد .در یﻚ فهرست تصاویر افراد ﻣشهور و در فهرست دیگر
تصاویر افراد غﻴر ﻣشهور وﺟود داشت و در ﻣورد هر تصویر از

روش انجام پژوهش

براي ترغﻴب آزﻣودﻧیها به هﻤکاري بﻴشتر ،اهداف و
اهﻤﻴت پژوهش حاضر براي آنها تشریح شد و ﻧﻴز ﮔﻔته شد
که در صورت تﻤایل ﻣیتواﻧند ﻧتایج خود را در پاسخ به
پرسشناﻣهها را از ﻣحقﻖ دریافت کنند .پس از ﻣوافقت و
تﻤایل افراد ،هر آزﻣودﻧی بهصورت اﻧﻔرادي ﻣورد آزﻣون قرار
ﮔرفت .زﻣان اﺟرا براي هر فرد در حدود  80 -60دقﻴقه بود
و آزﻣون در ﻣحﻴطی آرام اﻧجام شد.

Class Categories
Fluency Words
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آزﻣودﻧی  2سؤال پرسﻴده ﻣیشد :براي سنجش بازشناسی
آیتم سؤال ﻣیشد آیا این عکس در فهرست عکسهایی که
به شﻤا ﻧشان داده شده بود یا خﻴر؟ اﮔر به این سؤال
آزﻣودﻧی ﺟواب ﻣثبت ﻣیداد سؤال دوم که براي بازشناسی
ﻣنبﻊ بود پرسﻴده ﻣیشد که آیا این عکس در سﻤت ﭼپ
کاغذ بود یا سﻤت راست کاغذ؟ [.]17
روایی و پایایی آزﻣون حافظه رویدادي در پژوهش فوق،
ﻣﻴان ﻧﻤوﻧهي  100ﻧﻔري  0/77و  0/82به دست آﻣده است.
ب) ابزار سنجش آزﻣون حافظه ﻣعنایی ﻣقولههاي
طبقاتی 1و سﻴالی واژﮔان 2بوده است .در ﻣقولههاي
طبقاتی 12،ﻣقوله شاﻣل [ ]18اساﻣی دختران ،اساﻣی
پسران ،اعضاي بدن ،شهر ،کشور ،رﻧگ ،غذا ،حﻴوان ،ﻣﻴوه،
ﮔل ،وسایل آشپزخاﻧه ،ﻣشاغل بهصورت ﺟداﮔاﻧه و هر کدام
به ﻣدت حداکثر دو دقﻴقه به آزﻣودﻧیهاي ارائه و از آنها
خواسته شد هر تعداد کلﻤه یا اشﻴا ﻣرتبﻂ با آن ﻣقوله را به
هر ترتﻴبی که ﻣیخواهند بﻴان کنند و در قسﻤت سﻴالی
واژﮔان ،بر اساس ﻣطالعه ﻣقدﻣاتی در فرهنگهاي فارسی
ﻣوﺟود ،حروف "الف ،م ،ن" بهعنوان حروف با بساﻣد باال و
حروف "ه ،ي ،ژ" بهعنوان حروف با بساﻣد کم [ ]18یکی
یکی و بهعنوان ﻧشاﻧه به آزﻣودﻧیها ارائه و از آنها خواسته
شد که حداکثر در ﻣدت  2دقﻴقه هر ﭼند کلﻤهاي را که با
آن حرف شروع ﻣیشود و به هر ترتﻴبی که ﻣیخواهند بﻴان
کنند .آزﻣودﻧی ﻧﻴز این کلﻤات را در فرمهاي ﻣربوطه ﻧوشت.
در اعتباریابی آزﻣونهاي حافظه ﻣعنایی در ﻣورد یﻚ
ﻧﻤوﻧه  130ﻧﻔري ،ضریب آلﻔاي کروﻧباخ آزﻣون کلﻤهسازي
بـا ﻧشاﻧههاي حروف اولﻴه (سﻴالی واژﮔان) و آزﻣون
کلﻤهسازي با ﻧشاﻧههاي ﻣقولهها (ﻣقولههاي طبقاتی) در
پژوهش بررسی تحول سﻴالی واژﮔان کالﻣی و ﻣقولهاي در
کودکان دو زباﻧه بـه ترتﻴـب  0/76و  0/81به دست
آﻣد[.]18
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مقایسه حاتظه رویداد و معنایی در مبتالیان و غیر مبتالیان به صرع لوب گیاگاهی

شیوه تحلیل دادهها

دادههاي به دست آﻣده با استﻔاده از ﻧرمافزار اس .پی.
اس .اس .ﻣورد تجزیهوتحلﻴل قرار ﮔرفت .براي تحلﻴل آﻣاري
دادههاي پژوهش از شاخصها و روشهاي آﻣاري شاﻣل
فراواﻧی ،ﻣﻴاﻧگﻴن ،اﻧحراف استاﻧدارد ،آزﻣون  tﮔروههاي
ﻣستقل ،تحلﻴل واریاﻧس ﭼند ﻣتغﻴري استﻔاده شده است.
نتای
در ﺟدول  1با در ﻧظر ﮔرفتن ﻣﻴاﻧگﻴن ﻧﻤرات ﻣیتوان
دریافت که عﻤلکرد غﻴر ﻣبتالیان در آزﻣون حافظه رویدادي
 20/80ﻧﻤره باالتر از ﻣبتالیان صرع لب ﮔﻴجگاهی است و
همﭼنﻴن تﻔاوت ﻣﻴاﻧگﻴن ﻧﻤرات حافظه ﻣعنایی ﮔروه غﻴر
ﻣبتال ﻧسبت به ﮔروه ﻣبتال باالتر و برابر با  109/55واحد
ﻧﻤره است .از آﻧجا که در این تحلﻴل اﻧتخاب افراد در دو

جدول  .1یافته های توصیفی نمرات حافظه رویدادی و حافظه معنایی به تفکیک گروه
ﻣتغﻴر ﮔروه

ﻣﻴاﻧگﻴن

اﻧحراف استاﻧدارد

کﻤترین

بﻴشترین

کجی

حافظه رویدادي غﻴر ﻣبتالیان
حافظه رویدادي ﻣبتالیان
حافظه ﻣعنایی غﻴر ﻣبتالیان
حافظه ﻣعنایی ﻣبتالیان

61/95
40/15
381/10
271/55

13/49
10/99
59/92
71/39

30
27
267
140

85
52
485
444

-0/41
-0/07
0/08
0/51

در ﺟداول  2و  3ﻣیتوان شاخصهاي توصﻴﻔی ﻧﻤرات
آزﻣون کلﻤات و تصاویر را به تﻔکﻴﻚ دو ﮔروه ﻣشاهده کرد.
به علت وﺟود بﻴش از یﻚ ﻣتغﻴر وابسته براي ﻣقایسه
(آزﻣون آیتم و آزﻣون ﻣنبﻊ) از آزﻣون تحلﻴل واریاﻧس ﭼند

کشﻴدﮔی
0/27
-0/84
-0/31
0/67

ﻣتغﻴري استﻔاده شد .ﻧتایج تحلﻴل واریاﻧس ﭼند ﻣتغﻴري
ﻧشان داد که بﻴن دو ﮔروه در ﻧﻤرات آزﻣون کلﻤات و تصاویر
تﻔاوت ﻣعناداري وﺟود دارد (،F 2 ،37= 10/34،P >0/01
.)F 4 ،35= 8/44

جدول  .2یافتههای توصیفی نمره آزمون تصاویر به تفکیک گروه
ﮔروه تصاویر
ﻣشهور آیتم
ﻣشهور ﻣنبﻊ
غﻴر ﻣبتالیان
غﻴر ﻣشهور آیتم
غﻴر ﻣشهور ﻣنبﻊ
ﻣشهور آیتم
ﻣشهور ﻣنبﻊ
ﻣبتالیان
غﻴر ﻣشهور آیتم
غﻴر ﻣشهور ﻣنبﻊ

ﻣﻴاﻧگﻴن
10/50
8/95
6/15
5/35
8/05
6/35
4/75
2/75

اﻧحراف استاﻧدارد
2/50
1/84
2/01
2/03
2/26
1/90
2/22
1/77

کﻤترین
7
6
3
1
4
3
1
0

بﻴشترین
19
12
10
9
10
9
9
5

کجی
0/93
-0/31
-0/10
-0/74
-0/11
-/56
0/57
-0/40

کشﻴدﮔی
0/75
-0/44
-0/59
0/59
0/83
-0/52
0/27
-0/99

جدول  .3یافتههای توصیفی نمره آزمون کلمات به تفکیک گروه
ﮔروه کلﻤات
غﻴر ﻣبتالیان
ﻣبتالیان

آیتم
ﻣنبﻊ
آیتم
ﻣنبﻊ

ﻣﻴاﻧگﻴن
17/75
13/70
11/90
6/35

اﻧحراف استاﻧدارد
3/98
5/35
4/61
4/31

آزﻣون ﭼند ﻣتغﻴري تنها تﻔاوت کلی بﻴن دو ﮔروه را
ﻧشان ﻣیدهد؛ اﻣا روشن ﻧشد که تﻔاوت در بخش آیتم بوده
است یا ﻣنبﻊ (یا هر دو) .براي بررسی دقﻴﻖ ﻣنشأ تﻔاوت در

کﻤترین
11
0
3
1

بﻴشترین
24
23
21
12

کجی
-0/23
-0/59
0/20
-0/19

کشﻴدﮔی
-0/92
-0/45
0/89
-0/56

بخش آیتم و ﻣنبﻊ ،آزﻣون اثرات بﻴن آزﻣودﻧی اﺟرا شد
(ﺟدول  4و .)5
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ﮔروه غﻴر ﻣبتال و ﻣبتال ﻣستقل از هم بود ،براي ﻣقایسه
ﻣﻴاﻧگﻴن ﻧﻤرات از آزﻣون تی براي ﮔروههاي ﻣستقل استﻔاده
شد .شرط اﺟراي آزﻣون تی ﻧرﻣال بودن توزیﻊ ﻧﻤرات و
برابري واریاﻧس ﻧﻤرات در ﮔروه است .شاخصهاي کجی و
کشﻴدﮔی در ﺟدول ( ≤ 1کجی و کشﻴدﮔی ≥ )-1
ﻧشاندهنده این هستند که توزیﻊ ﻧﻤرات خارج از حالت
ﻧرﻣال ﻧبود .هﻤچنﻴن آزﻣون لوین ﻧشان داد که تﻔاوت
واریاﻧس ﻧﻤرات دو ﮔروه به لحاظ آﻣاري قابل توﺟه ﻧﻴست
( .)F 1 ،38= 2/18 ، P <0/05آزﻣون تی ﻧشان داد که بﻴن دو
ﮔروه در ﻧﻤرات حافظه رویدادي تﻔاوت ﻣعناداري وﺟود دارد
(.)t 38= 6/22، P >0/01
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جدول  .4آزمون اثرات بین آزمودنی نمرات آزمون تصاویر
ﻣنبﻊ اثر
ﮔروه

ﻣقدار  Fبراي تﻔاوت ﻧﻤرات آزﻣون تصاویر ﻣشهور آیتم
( ،)F 1 ،38= 12/82،P >0/01ﻣشهور ﻣنبﻊ (>0/01
 ،)F 1 ،38= 19/24،Pغﻴر ﻣشهور آیتم (4/37،P >0/01
= )F 1 ،38و غﻴر ﻣشهور ﻣنبﻊ ()F 1 ،38= 18/57،P >0/01
به لحاظ آﻣاري ﻣعنادار بود؛ به عبارت دیگر در تﻤاﻣی

F
12/82
19/24
4/37
18/57

بخشهاي آزﻣون تصاویر ﻧﻤرات ﮔروه غﻴر ﻣبتال ﻧسبت به
ﻣبتالیان (با در ﻧظر ﮔرفتن ﻣﻴاﻧگﻴنها در ﺟدول  )2باالتر
است .قابل ذکر است که تﻔاوت ﻧﻤرات دو ﮔروه در آزﻣون
تصاویر غﻴر ﻣشهور ﻣنبﻊ ،تنها در سطح  0/05ﻣعنادار است
و باید با احتﻴاط بﻴشتري تﻔسﻴر شود.

جدول  .5آزمون اثرات بین آزمودنی نمرات آزمون کلمات
ﻣنبﻊ اثر
ﮔروه
خطا

وابسته
آیتم
ﻣنبﻊ
آیتم
ﻣنبﻊ

ﻣجﻤوع ﻣجذورات
342/22
540/22
750/55
1024/75

درﺟه آزادي
1
1
38
38

ﻣجذور ﻣﻴاﻧگﻴن
342/22
540/22
18/57
26/97

ﻧتایج تحلﻴل و واریاﻧس تﻚ ﻣتغﻴري ﻧشان داد که ﻣقدار
 Fبراي تﻔاوت ﻧﻤرات آزﻣون آیتم (،38= 18/43،P >0/01
 )F1و آزﻣون ﻣنبﻊ ( )F 1 ،38= 20/03،P >0/01به لحاظ
آﻣاري ﻣعنادار است؛ به عبارت دیگر ﻧﻤرات ﮔروه غﻴر ﻣبتال
ﻧسبت به ﻣبتالیان در هر دو بخش آیتم و ﻣنبﻊ باالتر (با در
ﻧظر ﮔرفتن ﻣﻴاﻧگﻴنها در ﺟدول  )3است.
شاخصهاي ﮔرایش ﻣرکزي و پراکندﮔی ﻧﻤرات سﻴالی
واژﮔان و ﻣقولههاي طبقاتی در ﺟدول  4قابل ﻣشاهده است.

F
18/43
20/03

سطح ﻣعناداري
>0/01
>0/01

اتا
0/33
0/35

ﻧﻤرات سﻴالی واژﮔان ﮔروه غﻴر ﻣبتال ﻧسبت به ﮔروه ﻣبتال به
ﻣﻴزان  32/90ﻧﻤره باالتر است و ﻣﻴزان تﻔاوت به دست آﻣده
بﻴن ﻣﻴاﻧگﻴنها در ﻣقولههاي طبقاتی ( )76/65بﻴشتر از آن
است که حاصل تصادف یا خطا باشد همﭼنﻴن بر پایه آﻣاره
تی بﻴن دو ﮔروه در ﻧﻤرات سﻴالی واژﮔان و ﻣقولههاي
طبقاتی تﻔاوت ﻣعناداري وﺟود دارد (38= 3/59 ،P >0/01
.)t 38= 3/45 ،t

جدول  .6یافتههای توصیفی نمره سیالی واژگان و مقولههای طبقاتی به تفکیک گروه مبتال و ییر مبتال
ﮔروه وابسته
غﻴرﻣبتال سﻴالی واژﮔان
ﻣبتال
غﻴر ﻣبتال ﻣقولههاي طبقاتی
ﻣبتال

ﻣﻴاﻧگﻴن
87/55
54/65
293/55
216/90

اﻧحراف استاﻧدارد
18/19
16/66
49/38
56/14

کﻤترین
56
29
205
113

بﻴشترین
120
119
377
305

کجی
0/02
0/15
-0/13
0/92

کشﻴدﮔی
-0/69
0/51
-0/58
0/43

ﻧئوکورتکس ﺟاﻧبی ﮔﻴجگاهی از حافظه ﻣعنایی و ﻧواحی لب
ﮔﻴجگاهی ﻣﻴاﻧی شاﻣل هﻴپوکاﻣپ ،از حافظه رویدادي
حﻤایت ﻣیکند که هﻴپوکاﻣپ بهعنوان اصلیترین بخش
قطعهي ﮔﻴجگاهی ﻣﻴاﻧی ،در یادﮔﻴري ارتباطی با لحاظ
شرایﻂ فضایی -زﻣاﻧی ،ﻣعنایی و هﻴجاﻧی ﻧقش دارد [.]11
در عﻴن حال هم سو با پژوهش اﻧجام شده توسﻂ تاراج
و زارع ﻧﻴست ﻣیتواﻧد به این خاطر باشد که ﻧوع آزﻣون اﺟرا
شده در پژوهش حاضر ﻣتﻔاوت است و همﭼنﻴن از ﻧظر
ﻣتغﻴر هوش هﻤتا ﻧشده است ،اﻣا لریتز و هﻤکاران در سال
 2006این دیدﮔاه را ﻣطرح ﻧﻤودهاﻧد که ارتباط ﻣﻴان

بحث و نتیجهگیری
ﻧتایج پژوهش حاضر ﻧشان داد بﻴن دو ﮔروه در ﻧﻤرات
حافظه رویدادي و حافظه ﻣعنایی تﻔاوت ﻣعناداري وﺟود
دارد (به ترتﻴب  .)P>0/01،t 38= 3/61 ،t 38= 6/22تبﻴﻴن
این ﻧتﻴجه هم سو با پژوهش صورت ﮔرفته توسﻂ رایان و
هﻤکاران [ ،]13آﻧدرس [ ،]19هووارد و هﻤکاران [،]12
توکلی و هﻤکاران [ ]20است که ﻧشان دادﻧد در ﻣبتالیان
آسﻴبدیدهي لوب ﮔﻴجگاهی به علت آسﻴب به ﻧاحﻴه
هﻴپوکاﻣپ حافظه رویدادي و ﻣعناییشان ﻣختل ﻣیشود و
هﻤانطور که ﻣیداﻧﻴم از ﻧقطه ﻧظر ﻧوروآﻧاتوﻣﻴﻚ،
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خطا

وابسته
ﻣشهور آیتم
ﻣشهور ﻣنبﻊ
غﻴرﻣشهور آیتم
غﻴرﻣشهور ﻣنبﻊ
ﻣشهور آیتم
ﻣشهور ﻣنبﻊ
غﻴرﻣشهور آیتم
غﻴرﻣشهور ﻣنبﻊ

ﻣجﻤوع ﻣجذورات
60/03
67/60
19/60
67/60
177/95
133/50
170/30
138/30

درﺟه آزادي
1
1
1
1
38
38
38
38

ﻣجذور ﻣﻴاﻧگﻴن
60/03
67/60
19/60
67/60
4/68
3/51
4/48
3/64

سطح ﻣعناداري
>0/01
>0/01
>0/05
>0/01

اتا
0/25
0/34
0/10
0/33

مقایسه حاتظه رویداد و معنایی در مبتالیان و غیر مبتالیان به صرع لوب گیاگاهی

عﻤلکرد پایﻴنتري داشتند [ .]30یافتههاي فوق ﻣتناسب با
دیدﮔاه ﻧورواﻧاتوﻣﻴکی لوب ﮔﻴجگاهی ﻣﻴاﻧی ،اطالعات از
سراسر کورتکس ﻣغزي به ﻣناطﻖ ﻧئوکورتﻴکال که
هﻴپوکاﻣپ را احاطه ﻣیکند ،ﻣنتقل ﻣیشود و این
فرافکنیها هﻤاﻧند ﻧﻴستند .بهطور خاص ،قشر پریرهﻴنال،
ورودي را از ﻧواحی ﻧئوکورتﻴکالی که اطالعات دربارهي
کﻴﻔﻴتهاي اشﻴا (بهطور ﻣثال ،ﭼه اطالعاتی) را پردازش
ﻣیﻧﻤایند ،دریافت ﻣیکنند ،در عﻴن حال کورتکس
پاراهﻴپوکاﻣپ عالوه بر این ورودي از ﻣناطقی که اطالعات
فضایی (کجا) را پردازش ﻣیکند دریافت ﻣیکند .قشرهاي
پریرهﻴنال و پاراهﻴپوکاﻣپ به کورتکس اﻧتورهﻴنال فرافکنی
ﻣیشوﻧد و اطالعات "ﭼه" و "کجا" درون هﻴپوکاﻣپ هﻤگرا
(ادغام) ﻣیشوﻧد و این عقدههاي هﻴپوکاﻣپی در یادﮔﻴري
اطالعات و ﻣواد داراي ﻣاهﻴت اخباري ﻧقش بسﻴار ﻣهﻤی
دارﻧد [ .]30این ﻣواد ،آیتمهایی ﻣاﻧند لغات ،اساﻣی و
ﭼهرهها را شاﻣل ﻣیشوﻧد []9؛ بنابراین با آسﻴب به
هﻴپوکاﻣپ ،یکپارﭼهسازي اطالعات ﻣربوط به آیتم (ﭼه) و
ﻣنبﻊ (کجا) را ﻣختل ﻣیکند و در ﻧتﻴجه ﻣبتالیان صرع لوب
ﮔﻴجگاهی ﻧﻤرات پایﻴنتري در یادآوري آیتم و ﻣنبﻊ تصاویر
و کلﻤات به دست ﻣیآورﻧد.
همﭼنﻴن در سنجش آزﻣونهاي سﻴالی واژﮔان و
ﻣقولههاي طبقاتی ،حافظه ﻣعنایی به علت اختالل در
عﻤلکرد این حافظه و آسﻴب به لوب ﮔﻴجگاهیشان ،هم سو
با یافتههاي پژوهش رایان و هﻤکاران [ ]13و الریال]31[ 5
ﻣبتالیان صرع لوب ﮔﻴجگاهی ﻧﻤره پایﻴنتري را از افراد غﻴر
ﻣبتال به دست آوردﻧد (38= 3/45 ،t 38= 3/59 ،P >0/01
.)t
با توﺟه به پژوهشهاي فوق با آسﻴب قشر قطعهي
ﮔﻴجگاهی ﺟاﻧبی راست و ﭼپ ،عالوه بر ﻣشکل در
ﻧامﮔذاري ،در طبقهبندي ،سازﻣاندهی ﻣعنایی ،کدﮔذاري و
بازیابی هم ﻣشکالتی در این ﻣبتالیان به ﭼشم ﻣیخورد.
بعضی از افراد ﻣبتال به ضایعات ﻣنطقه قشر ﺟدید ﻣشکالت
ویژهاي را در ﻧامﮔذاري اشﻴاء از خود ﻧشان ﻣیدهند؛
بنابراین ،این افراد ﻣشکالت خاصی را در بازیابی اساﻣی
(الف) افراد و سایر اساﻣی خاص( ،ب) ﻣﻴوهها و سبزیجات،
(ج) ﻣوﺟودات زﻧده ﻣاﻧند حﻴواﻧات( ،د) وسایل و ابزارها
ﻧشان ﻣیدهند .این افراد ﻣیتواﻧند درباره اشﻴاء یا وسایلی
که اساﻣی آنها را به یاد ﻣیآورﻧد به راحتی توضﻴح دهند،
اﻣا فقﻂ در صورتی ﻣیتواﻧند اساﻣی دقﻴﻖ این اشﻴاء را ذکر
کنند که به آنها این فرصت داده شود تا آنها را از ﻣﻴان
ﭼند اسم دیگر اﻧتخاب کنند .به ﻧظر ﻣیرسد سایر ﻣبتالیان

1

Davachi, R. A
Diana, L
3 Steinmetz, P. N., Cabrales, E., Wilson, M. S., Baker, C.
P., Thorp, C. K., Smith, K. A., & Treiman, D. M
4 Condret-Santi, V., Barragan-Jason, G., Valton, L.,
Denuelle, M., Curot, J., Nespoulous, J. L. & Barbeau, E.
J.
2

Laurila, L
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ﻣشکالت حافظه و صرع قطعه ﮔﻴجگاهی ﻣیتواﻧد به
ساختارهاي عﻤﻴﻖ و ﻣﻴاﻧی ﮔﻴجگاهی ﻣربوط باشد که در آن
فرآیندهاي یاد یار و بهطور خاص ثبت و بازیابی اطالعات
ﺟدید اﻧجام ﻣیﮔﻴرد و این در حالی است که تشنجهاي
صرعی ﻧﻴز اغلب از هﻤﻴن ﻣناطﻖ آغاز ﻣیشوﻧد براي ﻣثال
تشنجهاي ﻣوضعی پﻴچﻴده ﻣعﻤوالً در ساختارهاي ﻣﻴاﻧی
ﮔﻴجگاهی رخ ﻣیدهند که ﻧقش این ساختارها در حافظه
حائز اهﻤﻴت است بر این اساس ،به ﻧظر ﻣیرسد که
اختالالت حافظه در صرع قطعه ﮔﻴجگاهی ﻣنعکسکننده
آسﻴب شدید هﻴپوکاﻣپ و ساختارهاي اطراف آن باشند
[ 22 ،21و  ]23و هﻤانﮔوﻧه که اغلب تحقﻴقات ﻧشان
دادهاﻧد آسﻴب در ﻧاحﻴه هﻴپوکاﻣپ و ﻣناطﻖ اطراف آن در
ﻣبتالیان ،ﻣنجر به ﻣشکالت عﻤدهاي در بعضی از آزﻣونهاي
حافظه (ﻣاﻧند یادآوري آزاد) شدهاﻧد ،اﻣا در بعضی دیگر از
آزﻣونها (آزﻣونهاي حافظه کوتاه ﻣدت و یا آﻣادهسازي
ادراکی یا آزﻣونهاي حافظه ﻧاآشکار) ﻣشکلی ایجاد ﻧکردﻧد
[ ]9بنابراین کارکرد ﻣبتالیان به صرع لوب ﮔﻴجگاهی در
آزﻣون حافظه رویدادي کمتر از افراد غﻴر ﻣبتال بوده است.
در ارزیابی آزﻣون کلﻤات و تصاویر حافظه رویدادي،
افراد غﻴر ﻣبتال عﻤلکرد باالتري از ﻣبتالیان داشتهاﻧد
( .)F 4 ،35= 8/44 ،F 2 ،37= 10/34، P >0/01همﭼنﻴن
هم سو با پژوهشهاي صورت ﮔرفته توسﻂ داواﭼی،]24[ 1
دیاﻧا ،]25[ 2یاﻧلﻴناس و راﻧاﮔاﻧاث [ ،]26استﻴنزﻣنت،
کابرالس ،ویلسون ،بﻴکر ،تورپ ،اسﻤﻴت و تریﻤن،]27[ 3
کندرت -ساﻧتی ،باراﮔان -ﺟﻴسون ،والتون ،دﻧوئل ،کورت،
ﻧسپولوس و باربﻴو ]28[ 4ﻣیباشد (،38= 12/82،P >0/01
.)F 1 ،38= 18/57 ،F1 ،38= 4/37 ،F 1 ،38= 19/24 ،F1
اسکوایر ،ویکستد و کالرک به این ﻧتﻴجه رسﻴدﻧد که ﻧواحی
ﺟزئیتر لب ﮔﻴجگاهی ﻣﻴاﻧی در یادآوري یا آشنایی بسته به
اﻧواع اطالعاتی که دریافت ﻣیکنند ،ﻣشارکت دارﻧد[،]29
همﭼنﻴن کندرت -ساﻧتی و هﻤکاران در پژوهشی ﻧشان
دادﻧد ﻣبتالیان صرع لوب ﮔﻴجگاهی خصوصاً ﻣبتالیان تحت
تأثﻴر ﻧﻴﻤکره غالب کالﻣی ،احتﻤاالً به علت تخریب کلی
دسترسی ﻣعنایی در یادآوري اساﻣی و اشﻴاي ﻣشهور
ﻣتﻔاوت از ﻣبتالیان صرع لوب ﮔﻴجگاهی تحت تأثﻴر ﻧﻴﻤکره
ﻣغلوب براي زبان و غﻴر ﻣبتالیان عﻤل کردﻧد همﭼنﻴن
ﻣبتالیان ﻧﻴﻤکرهي ﻣغلوب تنها در یادآوري اشﻴاي ﻣشهور
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ﻣشکالت ﻣقولهبندي خاص را در شناخت اشﻴاء و همﭼنﻴن
ﻧاهﻤاهنگیهایی را در شناسایی ﻣوﺟودات زﻧده و یا اشﻴاء
ساختگی داشته باشند .همﭼنﻴن در این راستا ،ﻧتایج
ﻣطالعات صورت ﮔرفته بر روي افراد ﻣبتال به صرع با ضایعه
هﻴپوکاﻣپ یا قشر ﮔﻴجگاهی ،ﻧشان داده است که در این
افراد ،ﻧامﮔذاري اشﻴاء که به حافظه و داﻧش ﻣعنایی ﻣربوط
است ،دﭼار آسﻴب ﻣیشود [.]16
بهطور کلی پژوهش حاضر ﻧشان داد ﻣبتالیان به صرع
لوب ﮔﻴجگاهی به علت آﻧکه در یادآوري آیتم و ﻣنبﻊ تصاویر
و کلﻤات ،ﻣقولههاي طبقاتی و سﻴالی واژﮔان ،ﻣختل بوده
بنابراین در کارکرد حافظه رویدادي و حافظه ﻣعنایی
ﻣتﻔاوت از افراد غﻴر ﻣبتال عﻤل کردهاﻧد و ﻧﻤرات کمتري در
آزﻣونها به دست آوردﻧد.
هﻤانطور که پژوهش رایان و هﻤکاران ( )2010ﻧﻴز
ﻧشان دادهاﻧد هﻴپوکاﻣپ در برآوردهاي فضایی و بازیابی
حافظه رویدادي و ﻣعنایی درﮔﻴر ﻣیشود [ ،]13بنابراین
ﻣؤید این یافته است که در یادآوري آیتم (لغات و تصاویر) و
ﻣنبﻊ (صداي زن و ﻣرد ،ﭼپ و راست کاغذ) پایﻴنتر از افراد
غﻴر ﻣبتال عﻤل ﻧﻤودهاﻧد و ﻧﻴز بنا بر ﮔﻔتهي پﻔوﻣورفی1
[ ]17بساﻣد یکی از عواﻣلی است که در سهولت یادآوري
ﻧقش دارد به هﻤﻴن ﻣنظور ﭼه ﻣبتالیان و ﭼه غﻴر ﻣبتالیان
در یادآوري کلﻤات و تصاویر با بساﻣد باالتر ،ﻧﻤره باالتري به
دست آوردﻧد.
در زﻣﻴنه ﻧوروآﻧاتوﻣی حافظه ﻣعنایی ،ﻣطالعات ﻧشان
داده است که با آسﻴب به قطعه ﮔﻴجگاهی قداﻣی – ﺟاﻧبی،
داﻧش ﻣعنایی (براي ﻣثال ،داﻧش قبلی درباره اشﻴا ،واقعﻴتها
و ﻣعناي واژهها) به شدت تخریب ﻣیشود؛ اﻣا درباره سهم
آسﻴب به قطعه ﮔﻴجگاهی ﻣﻴاﻧی در تخریب داﻧش ﻣعنایی
تردید وﺟود دارد که این قسﻤت شاﻣل آسﻴب به قشر
پریرهﻴنال ﻧﻴز است [ .]15از طرفی ﻧتایج ﻣطالعات صورت
ﮔرفته بر روي ﻣبتالیان به صرع با ضایعه هﻴپوکاﻣپ یا قشر
ﮔﻴجگاهی ،ﻧشان داده است که در این افراد ،ﻧامﮔذاري اشﻴاء
که به حافظه و داﻧش ﻣعنایی ﻣربوط است ،دﭼار آسﻴب
ﻣیشود [ .]16با توﺟه به پژوهش و ﻧظریات ﻣطرح شده دور
از اﻧتظار ﻧﻴست ﻣبتالیان به صرع لوب ﮔﻴجگاهی با آسﻴب به
ﻧاحﻴه ﻣﻴاﻧی در اﺟراي آزﻣون حافظه ﻣعنایی پایﻴنتر از افراد
سالم عﻤل ﻧﻤایند.
ﻧظریههاي آیتم در بافت [ ]30و ردیابی ﭼندﮔاﻧه[ 13و
 ]32اشاره به هﻤایندي حافظه رویدادي و ﻣعنایی داشته که
عﻤلکرد این دو حافظه ﻣستقل از یکدیگر ﻧﻤیباشد بلکه با
یکدیگر هﻤپوشی دارﻧد و آسﻴب هﻴپوکاﻣپی تواﻧایی براي
Pefomorphy

الحاق ارتباطات بﻴن ﻣحرکهاي ﻣختلف را از هم ﻣیﮔسلد و
با آسﻴب به هﻴپوکاﻣپ یادآوري در هر دو حافظه رویدادي و
حافظه ﻣعنایی ﻣختل ﻣیشود.
عﻤلکرد حﻤالت صرعی در ﻣبتالیان صرع لوب
ﮔﻴجگاهی ﻣیتواﻧد سبب تغﻴﻴرات شناختی پایدار بهویژه در
حافظه شود کنترل اولﻴه و کاﻣل ،از ﻧاتواﻧی رشدي شناختی
در کودکی و ﻧوﺟواﻧی یا ﻧزول شناختی در بزرگسالی و
سالخوردﮔی ﺟلوﮔﻴري ﻣیﻧﻤاید .به هﻤﻴن ﻣنظور ،باید
بررسی ﺟزئیتري از ﻣاهﻴت دقﻴﻖ این ﻣسﻴرهاي عصبی
صورت ﮔﻴرد تا ﻣنجر به درک بهتري از آسﻴبشناسی
فﻴزیولوژي شود و ﻧﻴز سبب ایجاد استراتژيهاي درﻣاﻧی
ﺟدیدتري شود .ضﻤن آﻧکه به علت ﻣقاوﻣت باالي این ﻧوع
صرع به درﻣان دارویی ﻣعﻤوالً از عﻤل ﺟراحی استﻔاده
ﻣیشود به علت بروز ﻣشکالت شناختی بعد از عﻤل ،بهتر
است سعی بر آن باشد تا هر ﭼه دقﻴﻖتر ﺟنبههاي شناختی
قبل و بعد عﻤل را ارزیابی ﻧﻤایﻴم .این پژوهش داراي
ﻣحدودیتهایی ﻧﻴز هست که ﻣیتوان به داﻣنه سنی ،عدم
کنترل ﻣصرف داروهاي ﻣبتالیان ،کم بودن ﻧﻤوﻧهها ،عدم
کنترل ﻣتغﻴر هوش اشاره کرد .پﻴشنهاد ﻣیشود در
پژوهشهاي بعدي به بررسی حافظه رویدادي و حافظه
ﻣعنایی در سایر اﻧواع صرع و ارزیابی فﻴزیولوژي ﻣسﻴرهاي
عصبی درﮔﻴر در این دو حافظه بپردازﻧد.
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