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Abstract
Background and purpose: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine
disorder (prevalence rate: 2.2-26%) in women of childbearing age. Symptoms of this condition are
associated with psychological distress. Evaluation of cognitive function of PCOS patients has yielded
discrepant results. Given that cognitive function of these patients might be affected by depression and
anxiety, this study aimed to evaluate the level of depression and anxiety in this group of women, investigate
their association with cognitive function, and compare the results with those of healthy women.
Materials and methods: This case-control study was conducted in 53 patients with PCOS,
selected using the Rotterdam diagnostic criteria, and 50 healthy women as control group. Anxiety and
depression levels were evaluated by Beck’s anxiety and depression inventories (second edition). Moreover,
cognitive function of the participants was assessed using the Montreal Cognitive Assessment. Data analysis
was performed in SPSS, version 21, using t-test, Chi-square and Pearson’s correlation coefficient.
Results: In this study, the mean depression score was significantly higher than that of the control
group (20.35±9.82 vs. 14.46±8.40; P=0.001). In addition, a significant difference was observed between
the two groups in terms of anxiety score, which was higher in the patient group (17.35±10.44 vs.
12.40±9.65; P=0.01). Frequencies of severe depression and anxiety in the patient group were 30.2% and
26.4%, respectively, while they were 6% and 12% in the control group, respectively; the difference
between the two groups was statistically significant (P=0.007 and P=0.02, respectively). However, no
significant association was noted between cognitive function and levels of depression (r=-0.033, P=0.81)
and anxiety (r=-0.15, P=0.26).
Conclusion: Prevalence of depression was found to be high in patients with PCOS. Despite
many reports, we found no association between depression and anxiety levels in PCOS patients and their
cognitive function.
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چكیده
سابقه و هدف :سندرم تخمدان پليکيستيک ( ،)Polycystic Ovarian Syndrome: PCOSشایعترین اختالل
نشانههایي دارد که ممكن است با دیسترس رواني

آندوکرین در سنين باروری با شيوع  2/2-26درصد است .این بيماری
مرتبط باشد .بررسي تغييرات شناختي بيماران پليکيستيک نتایج متفاوت و ضدونقيضي دارد .ممكن است عملكرد شناختي
این بيماران متأثر از افسردگي و اضطراب باشد .پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان افسردگي و اضطراب این گروه از
زنان و ارتباط آن با عملكرد شناختي ،در مقایسه با افراد سالم انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه مورد -شاهدی بر روی  53بيمار مبتال به سندرم تخمدان پليکيستيک که براساس معيارهای
تشخيصي روتردام ( )Rotterdamانتخاب شدند و  50زن سالم بهعنوان گروه کنترل ،صورت گرفت .آزمودنيها از نظر خلق
افسرده و مضطرب ،توسط پرسشنامه اضطراب و افسردگي بک  )Beck Depression Inventory-II: BDI-II( 2بررسي
شدند .همچنين ،برای بررسي عملكرد شناختي از آزمون شناختي مونترال ()Cognitive Assessment Montreal: MoCA
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 21و آزمونهای آماری  Chi-square ،tو همبستگي پيرسون

استفاده گردید .سپس،
تجزیه و تحليل شدند.
یافتهها :ميانگين نمره افسردگي بک  2در گروه بيمار ( )20/35±9/82از نظر آماری بهطور معناداری بيشتر از گروه
کنترل ( )14/46±8/40بود ( .)P=0/001همچنين ،بين ميانگين نمرات اضطراب در گروه مورد ( )17/35±10/44و گروه شاهد
( )12/40±9/65اختالف آماری معنيدار دیده شد ( .)P=0/01فراواني خلق افسرده و مضطرب شدید در گروه بيمار (بهترتيب
 30/2درصد و  26/4درصد) بيشتر از گروه کنترل ( 6درصد و  12درصد) و از نظر آماری معنيدار بود ( .)P=0/007 ،0/02بين
عملكرد شناختي و سطح افسردگي ( )r=-0/033 ،P=0/81و اضطراب ( )r=-0/15 ،P=0/26در بيمار مبتال به سندرم تخمدان
پليکيستيک ،ارتباط وجود نداشت.
استنتاج :خلق افسرده و مضطرب در مبتالیان به سندرم تخمدان پليکيستيک شایع است؛ اما با وجود تعداد زیادی از
گزارشها ی جهاني ،ارتباطي بين سطح افسردگي و اضطراب با عملكرد شناختي در بيمار مبتال به سندرم تخمدان
پليکيستيک دیده نشده است.
واژههای کلیدی :افسردگي و اضطراب ،سندرم تخمدان پليکيستيک ،عملكرد شناختي

مولف مسئول :شهیده جهانیان ساداتمحله  -تهران :دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده علوم پزشكي ،گروه بهداشت باروری و مامایي
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بررسی ارتباط میزان اضطراب و افسردگی با عملکرد شناختی در
افراد مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک

پژوهشی

سعیده مهرآبادی و همکاران

مقدمه
متابوليک ميان زنان در سنين باروری و رایجترین علت

راههایي که ما بهوسيله آنها به اطالعات توجه ميکنيم،

نازایي ناشي از عدم تخمکگذاری ،سندرم تخمدان

آنها را تشخيص ميدهيم ،به رمز درميآوریم ،در

)Polycystic

حافظه ذخيره ميسازیم و هر زمان که نياز داشته باشيم

ميباشد ( .)1-3این بيماری یک اختالل چندعاملي است

آنها را از حافظه فرا ميخوانيم و استفاده ميکنيم ،گفته

که در اثر تعامل اختالل ژنتيكي و محيطي بهوجود

ميشود ()9؛ بهعبارتدیگر ،انسان از راه فرآیندهای

ميآید (.)4


شناختي ،جهان پيرامون خود را ميشناسد ،از آنها آگاه

پليکيستيک

(Ovarian Syndrome: PCOS

شيوع  PCOSدر مطالعات با توجه به معيارهای

ميشود و به آنها پاسخ ميدهد (.)9

تشخيصي گوناگون 2/2 -26 ،تخمين زده شده ( )1و در

در تحقيقات متعدد ،نتایج متفاوتي از تأثيرات

آخرین مطالعه انجامشده در کشور ایران ،شيوع آن

افسردگي و اضطراب بر روی عملكرد شناختي بيان

براساس معيار روتردام ( 14/6 )Rotterdamدرصد

شده است ( .)10-13این تغييرات شناختي ،زندگي

گزارش شده است ( .)5در این سندرم ،تخمدانها

روزمره بيماران را تحت تأثير قرار ميدهد و حتي

بزرگ و حاوی چندین کيست کوچک ميشوند که با

ممكن است با عملكرد شغلي و اجتماعي آنها تداخل

یک یا چند نشانه قاعدگي غيرطبيعي ،افزایش موهای

کند .برای نمونه ،امكان دارد سبب از دست دادن شغل

بدن و ناباروری مشخص ميشود ( .)6در سنين باالتر و

یا ایجاد تعارضات خانوادگي شود ( .)14افزونبراین،

یائسگي ،این بيماری ميتواند سبب افزایش خطر بيماری

بررسيهای مربوط به کيفيت زندگي ،رابطهی

دیابت ،چاقي ،فشار خون و بيماری قلبي -عروقي و

مستقيمي را بين عملكرد شناختي ضعيف و کاهش

سرطان آندومتر شود ( .)7عوارض مرتبط با سندرم

کيفيت زندگي گزارش دادهاند ()14؛ بنابراین،

تخمدان پليکيستيک ،موضوعي حائز اهميت در همه

تشخيص نقایص شناختي همراه با این بيماری برای

ردههای سني است .بسياری از عالئم سندرم تخمدان

بيمار و خانوادهی بيمار حائز اهميت است و درصورت

پليکيستيک دردناک ،ناخوشایند و غيرقابلپيشبيني


تشخيص صحيح ،ميتوان با مداخالت بازتواني به بيمار

است و با ویژگيهایي که از لحاظ فرهنگي غيرزنانه و

و خانواده وی کمک کرد (.)14

نامطلوب دانسته ميشود ،همراه است ( .)8افزونبراین،

از آنجا که پژوهش درباره سندرم تخمدان

این بيماری با اختالالت بيوشيميایي همراه است که

پليکيستيک ،در درجه اول به عالئم و ویژگيهای باليني و

ميتواند سبب مشكالت خلقي گردد .اختالالت خلقي

کمتر به جنبههای رواني اجتماعي و توسعه انساني مرتبط با

تأثيرات منفي بر عملكرد روزانه و کاری فرد دارند؛

 PCOSمتمرکز شده است ( ،)1،15،16با توجه به شيوع باال

همچنين ،در ارتباط با دوستان و خانواده ميتوانند

و پيامد جدی این سندرم بر جنبههای گوناگون زندگي فرد

مشكالتي بهوجود بياورند و شدت دیگر اختالالت مانند

مبتال و شواهد ناکافي و متضاد درباره آسيبشناختي در این

چاقي را نيز تشدید کنند (.)8

بيماری ،پژوهش حاضر در تالش است به بررسي ارتباط

اصطالح شناخت به فرآیندهای دروني ذهني یا
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شایعترین و پيچيدهترین اختالل آندوکرین و


راههایي که در آنها اطالعات پردازش ميشوند؛ یعني

ارزیابي اثر افسردگي و اضطراب بر عملكرد شناختي

مبتال به سندرم تخمدان پليکيستيک بهعنوان نتيجهای از

دیابت ،بيماری قلبي -عروقي ،بيماری کليوی ،تومورهای

دالیل بيانشده باال بپردازد.

خوشخيم و بدخيم و )...و بيماری رواني شناختهشده
شرکتکننده ،رضایت فرد برای ورود به مطالعه ،حداقل

پژوهش حاضر بهصورت مطالعه مورد -شاهدی

سواد خواندن و نوشتن ،تشخيص سندرم تخمدان

است که پس از کسب موافقت کميته اخالق در

پليکيستيک براساس معيار روتردام توسط متخصص

پژوهشهای پزشكي ،تأیيد معاونت پژوهشي دانشگاه


برای گروه مورد ،تشخيص نبود بيماری و سندرم تخمدان

تربيت مدرس و انجام کارهای اداری ،اخذ مجوزهای

پليکيستيک براساس نبود معيارهای روتردام برای گروه

الزم از مسئوالن بيمارستان آرش تهران انجام شد .بهدليل

شاهد ،استفادهنكردن از درمانهای دارویي ضدآندروژن

نبود مطالعه مشابه ،براساس نتایج مطالعه پایلوتي با

در یک ماه اخير ،نبود حادثه استرسزا در سه ماه اخير،

اطمينان  95درصد و توان آزمون  80درصد ،تعداد نمونه

اعتيادنداشتن به مواد مخدر یا مصرف الكل و نبود

الزم در هر گروه  45نفر و درمجموع  90نفر تعيين شد.

تاریخچه ضربه به سر ،از معيارهای ورود بيماران به این

در ابتدا از ميان مراجعهکنندگان به درمانگاه زنان

مطالعه بوده است .همچنين ،از همه بيماران برای شرکت

بيمارستان آرش تهران در طي سالهای  1394تا ،1395

در پژوهش ،موافقتنامه آگاهانه کتبي گرفته شد و به

 53نفر که معيار تشخيصي  PCOSو نيز معيارهای ورود

آنان اطمينان داده شد که دادههای پرسشنامه ،محرمانه

به مطالعه را داشتند ،بهصورت نمونهگيری دردسترس

خواهد ماند .پس از اخذ رضایتنامه از افراد برای شرکت

بهعنوان گروه مورد انتخاب شدند .تشخيص سندرم

در مطالعه ،ارزیابي زمينهای شامل قد و وزن برای

BMI

تخمدان پليکيستيک در این مطالعه بر طبق معيار روتردام

(Mass Index

( )Rotterdamبود .این معيار شامل ابتال به  PCOSبراساس

دموگرافيک (شامل :سن ،وضعيت تأهل ،وضعيت اشتغال،

دارابودن سه معيار اوليگومنوره یا آمنوره ،داشتن شواهد

تحصيالت ،قد و وزن ،سابقه بيماری مزمن ،دوره عادت

 PCOSدر سونوگرافي ،داشتن عالئم باليني (آکنه،

ماهانه ،سابقه افسردگي و مصرف دارو) توسط هریک از

پرمویي و  )...و یا آزمایشگاهي در خصوص زیادی ترشح

واحدهای پژوهش تكميل شد .درنهایت ،افرادی که

هورمونهای آندروژني است ( .)16از خانمهایي که دوره

وارد پژوهش شدند ،پس از آموزش کوتاه اوليه درباره

عادت ماهانه منظم داشتند ،سابقه هيچگونه بيماری

روش تكميل پرسشنامه ،پرسشنامه آزمون شناختي

شناختهشدهای نداشتند ،از نظر سن و سطح سواد و

مونترال ()Cognitive Assessment Montreal: MoCA

وضعيت اشتغال ،پاریته ،وضعيت تأهل ،قد و وزن با گروه

و نيز پرسشنامه افسردگي و اضطراب بک 2

مورد همسان بودند و معيارهای ورود به مطالعه را داشتند،

( )Beck Depression Inventory-II: BDI-IIرا پاسخ

 50نفر بهعنوان گروه شاهد انتخاب شدند .این افراد

دادند.

 )Bodyانجام شد .پرسشنامه اطالعات

از ميان خانمهای مراجعهکننده به مرکز ذکرشده که

پرسشنامه افسردگي بک  ،2همه بخشهای

حاضر به همكاری و تكميل پرسشنامهها بودند ،انتخاب

افسردگي را براساس نظریه شناختي افسردگي بررسي

شدند .محدوده سني  40تا  18سال ،ابتالنداشتن به دیگر

ميکند .این پرسشنامه  21ماده دارد که هر سؤال شامل

بيماریهای غدد داخلي و بيماریهای مزمن (از جمله

چهار گزینه است .این گزینهها از صفر تا  ،3برحسب
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مواد و روشها

براساس پرونده پزشكي و همچنين گزارش خود

پژوهشی

شدت وضعيت نمرهگذاری شدهاند .به این ترتيب ،نمرهی

سعیده مهرآبادی و همکاران

باشد ،نشاندهنده اضطراب شدید است (.)19

قابلاستفاده در جمعيت  13سال به باال بوده و امتياز و

پایایي و اعتبار پرسشنامه اضطراب بک در دانشجویان شهر

تفسير آن به شرح زیر است 0-13 :افسردگي جزئي،

اراک صورت گرفت ،پایایي و اعتبار ساختاری این

 14-20افسردگي خفيف 20-28 ،افسردگي متوسط و

پرسشنامه (ضریب آلفای کرونباخ  90درصد) برای سنجش

 29-63افسردگي شدید .این پرسشنامه نقطهای را بهعنوان

اضطراب باليني دانشجویان مناسب گزارش شد (.)19

نبود افسردگي معرفي نميکند (.)7

همچنين ،در مطالعهای دیگر در کشور ایران که

در مطالعهای در دانشگاه پنسيلوانيا ،ضریب آلفای

ویژگيهای روانسنجي پرسشنامه اضطراب بک با

 BDI-IIبرای بيماران سرپایي  0/92و برای دانشجویان

استفاده از روشهای آماری آزمون و بازآزمون بررسي

 0/93بهدست آمد ( .)17در یک مطالعه توصيفي و

گردید ،مقدار پایایي  83درصد ،آلفای کرونباخ 92

کاربردی در کشور ایران با هدف تعيين مختصات

درصد و روایي  72درصد گزارش شد و درمجموع،

روانسنجي ،پرسشنامه افسردگي بک  2بر روی  354تن

نسخه فارسي  BAIمناسب ارزیابي باليني و پژوهش در

از افرادی انجام شد که تشخيص افسردگي اساسي

جمعيت ایراني مشاهده گشت (.)20

داشتند ،نشان داد که این پرسشنامه بهطور پایایي برای

پرسشنامه آزمون شناختي مونترال توسط نصرالدین و

تشخيص و سنجش افسردگي قبل و بعد از درمان و در

همكاران در سال  ،2005بهعنوان یک ابزار غربالگری

دفعات متعدد کاربرد دارد (.)17

سریع اختالل خفيف شناختي برای تعيين اختالل شناختي

برای اندازهگيری شدت اضطراب در نوجوانان و

پایهگذاری شده است .این آزمون حوزههای گوناگون

بزرگساالن ،پرسشنامه خودگزارشي اضطراب بک

شناخت را که عبارتاند از :توجه و تمرکز ،اعمال اجرایي،

( ،)Beck Anxiety Inventory: BAIتهيه شده است (.)18

حافظه ،کالم ،مهارتهای بينایي و ساختماني ،تفكر انتزاعي

پرسشنامه  21سؤالي  BAIبرای سنجش ميزان اضطراب

و آگاهي به زمان و مكان را ارزیابي ميکند (.)21

شكل گرفته و گزینههای آن بهصورت چهارحالتي ،از

آزمون شناختي مونترال به  22زبان زنده دنيا ترجمه

اصالً تا شدید عنوان شده است .هر سؤال بهعنوان بازتاب

شده است .این آزمون  30امتيازی در مدت  10دقيقه

یكي از عالئم اضطراب است که افراد مضطرب در

قابلاستفاده است .افرادی که از این آزمون امتياز

وضعيتهای اضطراببرانگيز با آن مواجه ميشوند.

 26یا بيشتر را دریافت کنند ،عادی و طبيعي تلقي

آزمودنيها ميزان رنجش خود را از عالئم اضطراب در

ميشوند؛ درحاليکه کسب امتياز کمتر از  26غيرطبيعي

هفته گذشته ،در ستون مقابل آن عالمت ميزنند .شيوه

و مطرحکننده ابتال به اختالل خفيف شناختي

امتيازدهي بهصورت اصالً امتياز صفر ،خفيف امتياز ،1

(cognitive impairment: MCI

 )Mildاست (.)22

متوسط امتياز  2و شدید امتياز  3را ميگيرد؛ بنابراین ،دامنه

ویژگيهای روانسنجي این مقياس در مطالعات گوناگون

نمرات اضطراب از صفر تا  63خواهد بود .درصورتيکه،

بررسي و روایي و پایایي آن تأیيد شده است (.)14

نمره بهدست آمده در دامنه صفر تا  7باشد ،فرد مورد

در مطالعهای که بهمنظور بررسي ویژگيهای

بررسي هيچ اضطرابي ندارد .اگر  8-15باشد ،اضطراب

روانسنجي مقياس ارزیابي شناختي مونترال در بيماران

خفيف ،اگر بين  16-25باشد متوسط و اگر بين 26-63

پارکينسوني شهر اصفهان انجام شد ،نتایج نشاندهنده
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کل پرسشنامه ،دامنهای بين صفر تا  63دارد .این پرسشنامه

در مطالعهای در کشور ایران که بهمنظور بررسي

ارزیابي اثر افسردگي و اضطراب بر عملكرد شناختي

ضریب آلفای کرونباخ  ،0/77روایي همزمان ،0/79

جدول شماره  :2مقایسه ميانگين نمره اضطراب و افسردگي در بين

حساسيت  0/85و ویژگي  0/90بود ( .)14دادهها پس از

گروههای مورد و شاهد بر اساس پرسشنامه اضطراب و افسردگي بک

ضریب همبستگي پيرسون و نرمافزار  SPSS 21تجزیه و
تحليل شدند  P<0/05بهعنوان سطح معنيداری درنظر
گرفته شد.

متغيرها
ميانگين نمره اضطراب

17/35±10/44

12/40±9/65

0/01

ميانگين نمره افسردگي

20/35±9/82

14/46±8/40

0/001

همچنين ،ميانگين نمرات افسردگي در گروه مورد
( )20/35±9/82بيشتر از گروه شاهد ( )14/46±8/40است
(.)P=0/001

یافتهها
سن زنان مبتال به سندرم تخمدان پليکيستيک بين
 18تا  40سال بود .ویژگيهای دموگرافيک و فردی افراد
مورد مطالعه در جدول شماره  1نشان داده شده است.
همانطورکه مشاهده ميشود ،بين گروهها از نظر سن،
تعداد زایمان ،شاخص توده بدني ،تحصيالت ،شغل و
وضعيت تأهل تفاوتي وجود ندارد .براساس معيارهای
ورود به مطالعه ،گروهها به لحاظ ميانگين نمرات اضطراب
و افسردگي ارزیابي شدند .جدول شماره  2ميانگين

جدول شماره  :3مقایسه تعداد نفرات و درصد افراد مبتال به
اضطراب و افسردگي در بين گروههای مورد و شاهد
گروهها

مورد تعداد (درصد)

شاهد تعداد (درصد)

P

افسردگي
افسردگي جزئي

(16 )30/2

(28 )56

افسردگي خفيف

(12 )22/6

(10 )20

افسردگي متوسط

(9 )17

(9 )18

افسردگي شدید

(16 )30/2

(3 ) 6

0/007

اضطراب
اضطراب جزئي

(12 )22/6

(20 )40

اضطراب خفيف

(10 )18/9

(16 )32

اضطراب متوسط

(17 )32/1

(8 )16

اضطراب شدید

(14 )26/4

(6 )12

0/02

نمرات اضطراب و افسردگي بين دو گروه را نشان
ميدهد .همانطورکه مشاهده ميشود ،ميانگين نمرات

جدول شماره  ،3درصد ابتال به اضطراب و افسردگي

اضطراب در گروه مورد  17/35±10/44و در گروه شاهد

را نشان ميدهد .ميزان ابتال به افسردگي شدید در گروه

 12/40±9/65بود که نتيجه آزمون  ،tاختالف آماری

مورد ( 30/2درصد) بيشتر از گروه شاهد ( 6درصد) است

معنيدار را بين دو گروه نشان داد (.)P=0/01

( .)P=0/007ميزان ابتال به اضطراب شدید در گروه مورد
( 26/4درصد) بيشتر از گروه شاهد ( 12درصد) ميباشد

جدول شماره  :1مقایسه ویژگيهای جمعيت شناختي و فردی
در بين گروه مورد و شاهد
متغيرها

مورد

شاهد

P

سن (سال) *

28/47±6/27

29/94±6/24

0/23

تعداد زایمان *

0/84±1

1/20±1/18

0/13

شاخص توده بدني )* (Kg/m2

28/74±5/33

27/78±4/45

0/32

تحصيالت (سال) *

11/49±3/53

11/88±3/69

0/58

شاغل (کارمند ،آزاد)

(37 )69

(40)80

خانهدار

(9 )17

(5 )10

(7 )13/2

(5 )10

شغل**

دانشجو

0/47

مجرد

(7 )13/2

(7 )14

متأهل

(43 )81/1

مطلقه

(3 )5/7

(2 ) 4

* ميانگين±انحراف معيار

ضریب همبستگي پيرسون نشان داد که بين نمرات
کلي اضطراب ( P=0/26و  )r=-0/15و افسردگي (P=0/81

و  )r=-0/033با عملكرد شناختي ،ارتباط آماری معنيداری
وجود ندارد.
جدول شماره  :4ارتباط بين اضطراب و افسردگي با عملكرد
شناختي در زنان مبتال به سندرم تخمدان پليکيستيک

وضعيت تأهل **
(41 )82

(.)P=0/02

0/92

متغيرهای مورد بررسي

عملكرد شناختي
ضریب همبستگي پيرسون

سطح معنيداری

اضطراب

-0/15

0/26

افسردگي

-0/033

0/81

** تعداد (درصد)
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گردآوری ،با استفاده آزمون آماری ،Chi-square ،t

مورد ميانگين±انحراف معيار شاهد ميانگين±انحراف معيار

P

پژوهشی

سعیده مهرآبادی و همکاران

بحث
پژوهشييگران بييه سييمت مشييكالت روانشييناختي ناشييي

یكدیگر مقایسه گردید .مقياس هوشي بهطور معنيداری

از  PCOSجلييب شييده اسييت .ایيين سييندرم کييه یكييي از

در بيماران مبتال به  PCOSدر مقایسه با گروه کنترل،

شييایعتييرین مسييائل بيياروری و زیبييایي زنييان ميييباشييد،

پایينتر بود .تفاوتي بين دو گروه در سطح افسردگي و

ميييتوانييد موجييب اخييتالالت روانشييناختي بسييياری از

اضطراب و عالئم رواني وجود نداشت .بين دو گروه در

قبييييل افسيييردگي و اضيييطراب شيييود ( .)23یافتيييههيييای

عملكرد شناختي تفاوت آشكاری پيدا شد ( .)24از آنجا

بييهدسييت آمييده از پييژوهش حاضيير نشييان داد کييه خلييق

که بازه سني این مطالعه متفاوت از پژوهش حاضر است،

افسييرده و مضييطرب در ميييان بيميياران مبييتال بييه سييندرم

از این نظر قابلمقایسه نيست.

تخمييدان پلييي کيسييتيک ،شييایعتيير از جمعيييت عييادی

نتایج مطالعه  Barnardو همكاران ( )2007و

اسييت .ایيين مسييئله نشيياندهنييده افييزایش خطيير مشييكالت

 Schattmannو همكاران ( )2000بر روی زنان مبتال به

روانشييناختي در شييمار بسيييار زیييادی از ایيين بيميياران

سندرم تخمدان پليکيستيک ،نشان داد زنان مبتال به سندرم

اسييت کييه نيازمنييد ارجيياع و انجييام بررسيييهييای بيشييتری

تخمدان پليکيستيک عملكرد ضعيفتری در برخي از

در ایييين زمينيييه هسيييتند .همچنيييين در بررسيييي کنيييوني،

حيطههای شناخت از جمله :حافظه ،دقت و توجه،

فراوانييي نقييص شييناختي خفي يف (( )MCIامتييياز آزمييون

مهارتهای کالمي و توانایي دیداری فضایي دارند (.)25،2

مييونترال کمتيير از  )26در گييروه بيميياران  81/1درصييد

مطالعات اندکي پيرامون عملكرد شناختي در زنان

و در گيييروه کنتيييرل  54درصيييد بيييود .مييييانگين نميييره

مبتال به سندرم تخمدان پليکيستيک انجام شده است .نتایج

آزميييون شيييناختي ميييونترال در گيييروه بيميييار ،بيييهطيييور

مطالعات فوق همسو با این مطالعه است که ميتوان به نقش

معنيييداری پييایينتيير از گييروه کنتييرل بييود ()P=0/02؛

استروژن و تستوسترون بر روی عملكرد شناختي زنان اشاره

امييا هيييچ ارتبيياط معنيييداری بييين افسييردگي و اضييطراب

کرد .البته ،مرتبطدانستن ضعف عملكرد شناختي بهواسطه

و نقص شناختي پيدا نشد.

هورمونها به مطالعات بيشتری نياز دارد (.)2


با توجيه بيهميرور بير مطالعيات ،پيژوهش در زمينيه

باوجوداین ،مطالعات متعددی در زمينه ارتباط

عملكيييرد شيييناختي در بيمييياران مبيييتال بيييه سيييندرم

افسردگي و عملكرد شناختي انجام شده است .برخي از

تخمييدان پليييکيسييتيک محييدود اسييت؛ بييهطييوریکييه

تحقيقات ،کمبودها و نقصهایي را در سيستم شناختي

تنهييا یييک مطالعييه ،عملكييرد شييناختي و افسييردگي و

افراد مبتال به افسردگي مثل حافظه ،توجه و تغيير منابع

اضيييطراب را بيييهصيييورت همزميييان در ایييين بيمييياران

توجه ،عملكرد اجرایي کارکرد رواني -حرکتي نشان

بررسي کرده است (.)24

دادهاند (.)27،26،10

در یک مطالعه توصيفي که توسط قازری و

برخي از تحقيقات نيز بيانگر این هستند که حاالت

همكاران بهمنظور ارزیابي اضطراب و افسردگي و

خلقي مثل افسردگي و اضطراب ،اختالل بازداری

شناخت نوجوان مبتال  PCOSبر روی  37نوجوان  18تا

شناختي را که مانع ورود اطالعات و محرکهای

 14ساله در کشور لبنان انجام شد ،پس از همسانسازی دو

هيجاني منفي ميشود ،در پي داشته است .احتماالً اساس

گروه مورد و کنترل ،پرسشنامه خودگزارشي (،BDI

کندی شناختي و کاستيهای توجه در افسردگي ،ممكن
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در طيييي سيييالهيييای اخيييير ،توجيييه بسيييياری از

 )FSIQ ،SDQ ،SCAREDتوسط دو گروه تكميل و با

ارزیابي اثر افسردگي و اضطراب بر عملكرد شناختي

همكاران نشان داده است که حدود  50الي  75درصد

عمييومي اسييت کييه بييا توجييه بييه اینكييه گييروه هييدف

بيماران افسرده ،نقص شناختي و حافظه دارند که گاهي

متفيياوتي بييا مطالعييه حاضيير دارد ،نتييایج نيييز بييهصييورت

اوقات دمانس کاذب افسردگي ناميده ميشود (.)10

متفيياوت از ایيين مطالعييه گييزارش شييده اسييت .دليييل دیگيير

در یييک مقالييه مييروری سيسييتماتيک و متاآنيياليز در

در ارائييه گييزارشهييای متفيياوت ميييتوانييد حجييم نمونييه

سييال  ،2013اخييتالل شييناختي در بيميياران افسييرده بررسييي

متفيياوت باشييد کييه در بسييياری از مطالعييات فييوق بييا حجييم

شيييد؛ بيييهطيييوریکيييه ارتبييياط آشيييكار و معنييييداری در

نمونيييه بييياالتری انجيييام شيييده اسيييت و ایييين ميييورد از

عملكيييرد شيييناختي نييياکارآميييد در عملكيييرد اجرایيييي،

محدودیتهای مطالعه حاضر ميباشد.


حافظيييه و توجيييه در بيمييياران افسيييرده مشييياهده شيييد؛

مطالعه  Shariو همكاران که با هدف بررسي اثر

بنييابراین ،درمييان نيياتواني نقييص شييناختي و تسييكين عالئييم

اضطراب بر روی عملكرد عصبي  125مرد جوان و 50

افسيييردگي ،در بهبيييود نتيجيييه و مداخليييههيييای درمييياني

مرد ميانسال انجام شد ،نشاندهنده فقدان ارتباط

بيميياران افسييرده نقييش مهمييي دارنييد ( .)11در مطالعييهای

معنيدار عالئم خودگزارشي اضطراب با عملكرد عصبي

کيييه در سيييال  2010بييير روی عملكيييرد شيييناختي یيييک

مردان بود ( .)12همچنين ،نتایج پژوهش دیگر نشان داد

نمونيييه جمعييييت  21تيييا  35سيييال انجيييام شيييد ،عملكيييرد

فقط در افراد دارای اختالل اضطراب تغيير در توجه،

شييناختي  68فييرد افسييرده بييدون روانپریشييي بييا  70فييرد

سرعت پردازش و مهار دیده شده؛ درصورتيکه در

سييالم و همچنييين  76فييرد دارای اخييتالل اضييطرابي بييا 71

افرادی که تنها افسردگي داشتند ،با هيچ نقص شناختي

فيييرد سيييالم مقایسيييه گردیيييد .یافتيييههيييا اخيييتالل عميييده

مرتبط نبود (.)13

شيييناختي را در جوانيييان دارای اضيييطراب و افسيييردگي،

مطالعهای در سال  2002در دانشگاه کاليفرنيا بر

در مقایسييه بييا افييراد سييالم نشييان نييداد .تنهييا یييک نقييص

روی  3999بيمار مبتال به افسردگي ،اختالالت اضطرابي

خفييييف در عملكيييرد کالميييي در بيمييياران افسيييرده پييييدا

و افسردگي و اضطراب انجام شد .در این مطالعه،

شييد .در بيميياران افسييرده کييه دارو دریافييت کييرده بودنييد،

پژوهشگران تأثير یا عدم تأثير اختالالت فوق بر حافظه

در حافظييه کالمييي و عملكييرد اجرایييي بييه نسييبت افييرادی

کوتاهمدت ،درازمدت و توانایي بهیاد سپردن موضوعات

کيييه دارو مصيييرف نكيييرده بودنيييد ،اخيييتالل بيشيييتری

جدید را بررسي کردند .نتایج این مطالعه حاکي از آن

مشيييياهده شييييد .در اخييييتالل اضييييطراب ،داروهييييای

بود که بيماران دچار عالئم افسردگي (بدون عالئم

روانگيييردان و پيييایينبيييودن عملكيييرد سيييایكوموتور بيييا

اضطراب) در مقایسه با افراد سالم حافظه کوتاهمدت

نقييص در عملكييرد اجرایييي و سييرعت پييردازش روانييي

ضعيفتری دارند؛ اما حافظه درازمدت و خاطرات

حرکتييي و حافظييه کوتيياهمييدت بصييری ارتبيياط وجييود

مربوط به سالهای قبل ،تحت تأثير افسردگي قرار

داشيييت ( .)28همچنيييين ،مطالعيييات نجييياتي ،هاشيييمي و

نميگيرد .برخالف تصور عمومي ،بيماران دچار اختالل

همكييياران و غضييينفری و همكييياران نتيييایج مشيييابهي را

اضطرابي (بدون عالئم افسردگي) مورد بررسي ،دچار

ميييرسييد مطالعييات
بييهنظيير 
گييزارش کردنييد ( .)29-31

هيچگونه نقصاني در حافظه کوتاهمدت یا درازمدت

فوق با توجيه بيه اینكيه گيروه هيدف متفياوتي دارد ،نتيایج

نشدند .گروه دیگری از افراد مورد مطالعه ،بيماراني

نيييز بييهصييورت متفيياوت از مطالعييه حاضيير گييزارش شييده

بودند که بهطور همزمان افسردگي و اختالل اضطرابي
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است اختالل بازداری شناختي باشد .مطالعات  Porterو

اسيييت .جمعييييت هيييدف مطالعيييات فيييوق از جمعييييت

پژوهشی

سعیده مهرآبادی و همکاران

گروه از بيماران ،نشاندهنده این بود که نهتنها حافظه

انسولين ( )39،38و افزایش هورمونهای آندروژن

کوتاهمدت بيماران مختل بود؛ بلكه توانایي به یاد سپردن

( )41،40یا استروژن ( )43،42باشد.

اطالعات جدید نيز در این بيماران کاهش یافت؛

پژوهش حاضر ،نخستين مطالعهی مورد -شاهدی

بنابراین ،ميتوان گفت وجود هردو اختالل افسردگي و

در کشور ایران است که ارتباط افسردگي و نقص

اضطراب در کنار یكدیگر ،موجب تشدید اختالل

شناختي را همزمان در زنان مبتال به سندرم تخمدان

حافظه و یادگيری خواهد شد ( .)32تعدادی از

پليکيستيک نشان ميدهد .همچنين ،براساس اطالعات


پژوهشگران اظهار داشتهاند ارتباط بين اضطراب با

بهدست آمده با انجام یک بررسي جامع ،مطالعهای درباره

عملكرد شناختي به شكل یک منحني است .آنها بر این

نقص شناختي در اختالل افسردگي و اضطراب در بيماران

باور هستند که اضطراب اگر در حد بيماری نباشد و در

 PCOSنادر است .بر این اساس ،پيشنهاد ميشود مطالعات

حد یک اضطراب با درجه متوسط باشد ،نهتنها موجب

بيشتری با تعداد نمونه و در گروههای سني متفاوت ،برای

تحليل حافظه نميشود؛ بلكه ميتواند موجب بهبود

بررسي عملكرد شناختي زنان مبتال به سندرم تخمدان

عملكرد شناختي افراد شود (.)33

پليکيستيک و نيز برای یافتن علت یا علتهای گوناگون

 Christensenو همكاران ( )1997و  Bassoو

نقص شناختي در این بيماران انجام شود .یكي از

همكاران ( )1999نيز ،بيان کرد ند افرادی که حمالت

محدودیتهای این مطالعه ،نبود حجم نمونه باال و

بيشتری از افسردگي و اضطراب را داشتهاند ،در

تشخيصندادن اضطراب و افسردگي با مصاحبه باليني

معرض بيشتر اختالل شناختي هستند ( .) 35،34در

است که نميتوان ارزیابي کامالً شفافي پيرامون

مطالعه حاضر ،افراد مورد مطالعه جوانان  40-18سال

حوزههای گوناگون عملكرد شناختي تبيين نمود.

بودند که کمتر در مقایسه با سنين باالتر با افسردگي و
اضطراب مواجه شده اند .اگرچه نتایج این مطالعات

سپاسگزاری

به صورت همسو با مطالعه حاضر است و با توجه به

ایيين مقالييه از پایيياننامييه کارشناسييي ارشييد رشييته

اینكه زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي کيستيک دچار

مامييييایي دانشييييگاه تربيييييت مييييدرس مصييييوب تيييياریخ

مشكالت بسياری هستند ،لزوم مطالعات اختصاصي

 1394/9/15بييا شييماره مصييوب  1216554برگرفتييه شييده

پيرامون این موضوع بر روی این گروه از زنان با

اسييت .ایيين تحقيييق بييا حمایييت بيمارسييتان آرش تهييران و

حجم نمونه باالتر ،الزامي به نظر مي رسد.

معاونييت محتييرم پژوهشييي دانشييكده پزشييكي دانشييگاه

نتایج این مطالعه نشان داد که سطح عملكرد شناختي

تربيييت مييدرس بييه اجييرا درآمييد .بييدینوسيييله ،از همييه

بيماران سندرم تخمدان پليکيستيک ،متفاوت از افراد

کارکنيييان بيمارسيييتان آرش کيييه ميييا را در اجيييرای ایييين

سالم است که این تفاوت بهصورت کاهش عملكرد

طييرح یيياری رسيياندند ،تشييكر و قييدردانييي ميييشييود.

شناختي در بيماران  PCOSاست .این کاهش عملكرد
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