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Abstract 

 

Background and purpose: Memory dysfunction is one the most common challenges of patients 

with Multiple Sclerosis (MS). Memory has a major role in daily life and influences social communication 

of individuals. The aim of this research was to investigate the function of nonverbal episodic memory in 

Persian speaker patients with MS. 

Materials and methods: In this cross-sectional study, 46 patients (13 males and 33 females) 

with definite relapsing-remitting multiple sclerosis and 46 age, gender, and educationally-matched 

healthy controls were selected using convenient sampling based on inclusion criteria. The patients were 

divided into two groups (n=23 per group) according to the Expanded Disability Status Scale (EDSS) 

scores; 0-4 and 4-6. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test was used to screen cognitive 

function and the Benson Figure test was used to evaluate the non-verbal episodic memory function. 

Results: Compared to healthy controls, both MS groups were found to be significantly impaired 

in accuracy and placement of structures of visuospatial abilities (copy trial), visual memory (immediate 

recall), and maintaining and retrieving visuospatial sources (delayed recall) (P< 0.05). 

Conclusion: Acquired brain injury in MS is associated with dysfunction of nonverbal episodic 

memory. In other words, MS would adversely influences patient’s performance in all stages of the 

visuospatial test (copy, immediate, and delayed recall). Moreover, EDSS could be regarded as a predictor 

for individual differences in MS patients in all stages of nonverbal episodic memory. 
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 ـدرانــــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (88-19)   4318سال    تير    471بيست و نهم   شماره دوره 

 83       4318، تير  471، شماره نهممجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                 دوره بيست و               

 پژوهشی

 در بیمارانحافظۀ رویدادی فضایی  -مولفۀ بینایی
 زبانفارسیمبتال به ام. اس. 
 
     1سارا یزدانی

    2شهال شریفی  

     3محسن فروغی پور   

 4عطیه کامیابی گل  

 چكیده
اخکالل  در ااظهکه اسکبس بکا  ،اسککررززی  نددااهکه مااسا(س  های بیمارانترین دغدغهیکی از شایع و هدف: سابقه

وجه به اهمیب ااظهه در عمرکردهای زهدای رززمره ز تأثیر آن بر تعاملت اجالماعی اظراد، هدف پژزهش ااضر بررسکی ت
 عمرکرد ااظهۀ رزیدادی از هوع غیرکلمی بودس

 31بهبودیابدده م -ا(س از هوع عودکددده بیمار مبالل به ااس 64تعداد  ،شاهدی -این پژزهش موردیدر  ها:مواد و روش
لحکا  سکن،  ظرد سالم هیکز ککه بکه 64ز کددداان به بخش مغز ز اعصاب بیمارسالان قائم مشهد میان مراجعه از زن  11ز مرد 

دسالر( ز با توجکه بکه معیارهکای  ایری درصورت هموههمیزان تحصیلت ز جدسیب با ارزه بیمار همالاسازی شده بودهد، به
اسا( همرۀ مقیا( زضعیب اسالرش هکاتواهی بکه  ران مبالل به ااس ا(س برزرزد به پژزهش اهالخاب شدهدس در این پژزهش، بیما

تقسیم شدهدس از آزمون موکا برای غربالگری زضعیب شداخالی ز از  EDSS 4-6 ز ارزه بیمار با EDSS<4دز ارزه بیمار با 
 آزمون تصازیرپیچیدۀ هددسی بدسون برای ارزیابی عمرکرد ااظهۀ رزیدادی غیرکلمی اسالفاده شدس

 دیداری -ظضایی ساخالاری غیرکلمی شامل تواهایی رزیدادی عمرکرد دز ارزه بیمار در هر سه مرارۀ ااظهۀ ها:یافته
  تأخیر با یادآزریم دیداری -ظضایی مدابع بازیابی ز افظ تواهایی ز  بلظصل یادآزریم دیداری ااظهۀ ، شکل کردنکپیم
 کدالر  بودس تر از ارزهضعیف  P >50/5م دارییطور معدبه

معدا ککه ایکن بیمکاری بکر سیب مغزی اکالسابی ااس ا(س با ااظهکۀ رزیکدادی غیرکلمکی مکرتبت اسکبن بکدینآ استنتاج:
اکااردس تکأثیر هکاموروب میکردن شکل، یادآزری بلظصل ز یادآزری با تأخیر  مکپیعمرکرد ظرد در سه مرارۀ این ااظهه 

هکای بیمکار در عمرککرد سکه مرارکۀ کدددۀ عمرکرد مالفکازت ارزهبیدیپیش زضعیب اسالرش هاتواهی تغییر مقیا(همچدین، 
 س یادشدۀ ااظهۀ رزیدادی غیرکلمی اسب

 

 زباندیداری، اسکررززی  نددااهه، ظارسی -ااظهۀ رزیدادی غیرکلمی، عمرکرد ظضایی واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
   (Multiple Sclerosis اسککککررززی  نددااهکککه

ترین اخاللالت هورزلوژیک اسب شایع مااسا(س  یکی از
عرب زجود ضایعه در سیسالم اعصاب مرکزی بکدن که به

س این بیماری مزمن پیشرزهده با امرۀ  3،2مآیدزجود میبه
 هکا های عصبی ممیرکینسیسالم ایمدی بدن به غلف سرو 

 ها زآنوجب تخریب کم ه زدکاد شکایجشکل   Myelinم
 

  E-mail: Foroughipourm@mums.ac.ir  ارزه مغز ز اعصاب، بیمارسالان قائم مشهد، :مشهد -ی پورمحسن فروغ مولف مسئول:

 داهشگاه ظردزسی مشهد، مشهد، ایران داهشجوی دکالری زباهشداسی همگاهی، ارزه زباهشداسی،س 3
 داهشیار، ارزه زباهشداسی، داهشگاه ظردزسی مشهد، مشهد، ایرانس 2
 مشهد، ایرانز اعصاب، بیمارسالان قائم مشهد، داهشگاه عروا پزشکی مشهد، ارزه مغز  ،اسالاد تمااس 1
 اسالادیار، ارزه زباهشداسی، داهشگاه ظردزسی مشهد، مشهد، ایرانس 6

 : 24/32/3111تاریخ تصویب :                23/1/3111 تاریخ ارجاع جهب اصلاات :            31/1/3111 تاریخ دریاظب 
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 اس  ام مارانيدر برویداری  ۀحافظ یيفضا -یينايب ۀمولف
 

 4318، تير  471، شماره نهم مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                  دوره بيست و        81

  Lesionم اردد که ضایعههایی میسیبآزجودآمدن به

بیمکاری در طور معمکو ، ایکن س بکه 1میا پلک هکاا دارهکد

ز در زهکان سکه   6ماکرددسا  مشاهده مکی 65تا  25اظراد 

یکککی از   س0مشککودتککر از مککردان مشککاهده مککیبرابککر بککیش

 ا(س با آن مواجکهترین مشکلتی که بیماران مبالل به ااسشایع

براسکا(   س4مر عمرککرد شکداخالی اسکبهسالدد، اخالل  د

تحقیقات، آسیب شداخالی االی در مراال ازلیکۀ بیمکاری 

عدوان یککی رز، بکهاینکدد ز ازااس ا(س هیز ظهور پیدا می

س از  1،8مشوداز علئم بارز ازلیۀ این بیماری محسوب می

ترین علئکم اخکالل  شکداخالی در بیمکاران مبکالل بکه رایج

خکاطرآزردن اسکامی،  شککا  در بکهتکوان بکه اااسا(س می

صکورت اهجکاا ندکدین ککار به  ،1مهارزیدادها ز مکالمه

  ،32میادایری موالب جدید  ،33مایریتصمیم  ،35مزمانهم

اخالل  در کارکردهکای اجرایکی مغکز، توجکه، پکردازش 

ز هقککد در عمرکککرد   31ماطلعککات ز سککرعب پککردازش

دمککدت بککا اشککاره کککردس ااظهککۀ برد  36مااظهککۀ برددمککدت

سککازی ز یککادآزری ظرظیالککی هامحککدزد، مسککیو   خیککره

  Declarativeم یظهکارهای ااطلعات اسب ز به زیرشکاخه

اطلعکات   س30مارددتقسیم می  Proceduralم ایز رزیه

صککورت آااهاهککه ز ی بهظهککارشککده در ااظهککۀ ا  خیککره

  ن34مهکدایرقکرار مکیسادای ازطریق زبان در دسالر( به

صککورت ای اطلعککات بهدر ااظهککۀ رزیککهکککه  آن اککا 

 ااظهکۀ  س31مشوهدهاآااهاهه ز خودکار  خیره ز بازیابی می

ی به دز دسکالۀ ااظهکۀ معدکایی ز رزیکدادی تقسکیم ظهارا

 ااظهۀ رزیدادی که بررسی آن هدف اصکری  س38مشودمی

زجو ز پککردازش پکژزهش ااضکر اسککب، تواهکایی جسکب

سککب کککه ایککن مککورد زقککایع ز رزیککدادها ا اطلعککات در

اطلعات بکا توجکه بکه موقعیکب مککاهی ز زمکاهی خکا  

های شود ز سپ ، برخی از جدبهطور موقب  خیره میبه

این اطلعکات ککه بکرای یکادآزری دزبکارۀ آن ضکرزری 

ههایککب، بککه  شککوهد ز دراسککب، افککظ شککده ز تیبیککب می

یککی از   س31ماکرددهای دیگر مدالقل مکیها ز ههاابخش

رزیدادی، بخش غیرکلمکی اسکب  های ااظهۀزیربخش

دیککداری اطلعککات  -بررسککی عمرکککرد ظضککایی بککه کککه

برایرهککدۀ اطلعککاتی ههیککر موقعیککب،  پککردازد کککه درمککی

 تحقیقکات  س25ممحرک ز محالوای دیداری آن رزیداد اسب

بسککیاری در بررسککی هقککد عمرکککرد ااظهککۀ رزیککدادی 

دیداری  در بیماران مبالل بکه  -غیرکلمی مااظهۀ ظضایی

هکا تدهکا بکه اهد ککه اکیکر ایکن پکژزهشا(س اهجاا شدهاسا

  ،23م Raoاهد صورت کری پرداخالههای شداخالی بهآسیب

Chiaravalloti ز DeLuca 22م،  Guimarães  زJosé Sá 21م ، 

Migliore  26مز همکاران،  Smerbeck 20مز همککاران  

 طور مشخد بعد غیرکلمکیبه  24م Cainelli ز Suppiejز 

نککه موالعککه در زمیدککۀ عمرکککرد آن اهککدسرا بررسککی هکرده

بخشد، دیداری ااظهۀ رزیدادی را ضرزرت می -ظضایی

مکاهی ککه کاربرد این مولفه در زهدای رززمکره اسکبس ز

برای رمزاااری ز بازیابی آهچکه در محکیت زجکود دارد 

 خاطربکههای کلمی هیسب ماهدد امکان بکارایری مولفه

نهککرۀ زردن رزیککدادهای شخصککی رززمککره، تشککخید آ

مککان ز  های جغراظیایی، تشخیدجهباظراد، تشخید 

، ایکن تواهکایی اهمیکب بکیش از پکیش پیکدا زمان رزیکداد

ا یکک پکژزهش بکه بررسکی عمرککرد تاکدون تده کددسمی

زبان مبکالل ااظهۀ رزیدادی غیرکلمی در بیماران ظارسی

پژزهشکی   21ممعزز ز همکارانس به ااس ا(س پرداخاله اسب

را با هدف بررسی عمرکرد ااظهۀ رزیکدادی غیرکلمکی 

 بهبکود یابدکده -بیمار مبالل به ااس ا(س عودکددده 18رزی 

Relapsing-remitting MS (RRMS)  ز پیشرزهدۀ ازلیه

ها هشان داد که عمرکرد دز ارزه بیمکار اهجاا دادهدس یاظاله

دیداری در مقایسکه بکا اکرزه کدالکر   -در ااظهۀ ظضایی

ایکن،  بکر دیده بودس اظکززن داری آسیبیطور معدسالم به

بیماران مبالل به ااس ا(س پیشرزهدۀ ازلیه در مقایسه با ارزه 

 -ااظهۀ ظضکایی ،بهبودیابدده -بیماران ااس ا(س عودکددده

تری داشکالددس همچدکین، ضکعیف طور معدکاداربکه دیداری

 توان بکه آن اشکاره ککردکه در این پژزهش میخألهایی 

 شداخالی برای غربکالگریهکردن آزمون اهد از: اجراعبارت

ازلیککه بککرای بررسککی عمرکردهککای شککداخالی بیمککاران ز 

 یادآزری ز بیکانهکردن اهواع  ها، لحا همالایان سالم آن

هکککردن جزئیککاتی ههیککر مککدت بیمککاری، میککزان دقککب ز 
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 سارا یزدانی و همکاران     

 89       4318، تير  471، شماره نهمدوره بيست و                       مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         

 پژوهشی

قرارایری شکل توست بیماران که این موارد الزا اسکب 

ه های دیگری بکپژزهش در موالعات پوشش داده شوهدس

هایی نکون اخکاللالت زمیدکۀ این هکوع ااظهکه در سیربر

تفککر اهالقکادی ز برتکری  ، 28مآموزانیادایری در داهش

اهجککاا   15مز هقککش هیجککان  21مدر داهشککجویانهیمکککره 

با توجه به کمبودهای موالعات پیشین ز ههکر بکه  اهدسشده

رزز بیماری ااس ا(س در ایکران، اسالرش ز پیشرظب رززبه

 های اهجمن ااس ا(س ایران، درای که طبق ازارشاوههبه

هزار ظرد مبالل به ایکن بیمکاری در  15 بیش از ااضر اا 

ماهدکد این هکوع از ااظهکه اخالل  در ارهد، کشور زجود د

عدا تشخید نهرۀ اظراد، هاتواهی در تشخید اشککا  ز 

 های رززمره ز زهکدایتواهد ظعالیبمییابی هاتواهی در مکان

تکأثیر طور جدی تحبشخد ز االی شخصیب ظرد را به

قرار دهد ز رزهد عادی ز طبیعی زهدای اهسکان را دنکار 

ل  در این هوع ااظهکه باعک  مشکل کددس همچدین، اخال

 شود ظرد مبالل به ااسا(س دنار اظسردای ز پرخاشکگریمی

شود ز در تعاملت اجالماعی خود هیز دنار مشکل شودس 

براسا( این توضیحات، ضرزرت ز لززا اهجاا پکژزهش 

بررسکی  ،شکودس هکدف پکژزهش ااضکرمی نااضر رزش

 -یعمرکرد ااظهۀ رزیدادی غیرکلمی میعدی ااظهکۀ ظضکای

ها دیداری  در بیماران مبالل به ااسا(س ز همالایان سالم آن

نه پژزهش ااضر را از سکایر موالعکات اهجکاا  آن ساسب

کدد، اجرای آزمون شداخالی شده در این زمیده مالمایز می

 ((Montreal Cognitive Assessment (MoCA)مکوهالرا  

 بککککه جککککای آزمککککون مخالصککککر زضککککعیب شککککداخالی 

بکرای  (Mini-Mental State Examination (MMSE)م

 کددداان بیمکار ز درغربالگری زضعیب شداخالی شرکب

  ارظالن همرۀ مقیا( زضعیب اسالرش هاتواهی کورتزککه ههر
 

The Kurtzke ((Expanded Disability Status Sclae (EDSS)  
 

 بر عمرکرد ااظهۀ رزیکدادی غیرکلمکی بیمکاران ز تأثیر آن

ها اسبس آن با همالایان سالم آنمبالل به ااس ا(س ز مقایسۀ 

 3181در سا   کهکورتز رامقیا( زضعیب اسالرش هاتواهی 

مغز ز اعصاب  ینمالخصصدر اا  ااضر،  س 13مدارائه کر

بیماران مبالل به ااسا(س اسکالفاده ارزیابی از این ابزار برای 

دهبا  پاسخ به این سؤا  اسب  پژزهش ااضر به کدددسمی

، در عمرکککرد ااظهککۀ EDSS کککه آیککا بککا تغییککر شککاخد

رزیدادی غیرکلمی بیمکاران مبکالل بکه ااسا(س هیکز تغییکر 

رز، موالعکۀ ااضکر بکر دز ظرضکیه شود؟ از ایکنایجاد می

های بین ارزهی معدکاداری بکین تفازت -3اسالوار اسب: 

ز اککرزه  EDSS 6-4 ز EDSS<4دز زیراککرزه بیمککار بککا 

دن شککل، ککرکپی کدالر  سالم در ظاکالور دقب در مرارکۀ

 یککادآزری بلظصککل ز یککادآزری بککا تککأخیر زجککود داردس 

 بیمکار بین دز زیرارزه دارییمعد ارزهیهای بینتفازت -2

 ز ارزه کدالر  سکالم در ظکاکالور EDSS 6-4 ز EDSS<4 با

کردن شکل، یادآزری بلظصل قرارایری در مرارۀ کپی

 داری زجود داردسیز یادآزری با تأخیر تفازت معد
 

 و روش هامواد 
 انکددداشرکب

بکه لحکا   شکاهدی، -مکوردیاز هکوع این پکژزهش 

 زماهی مقوعی ز به لحا  ماهیب، کاربردی اسبس ارزیکابی

ها از بیماران ز اکرزه کدالکر  از اسکفدد ز اردآزری داده

مدهور به طو  اهجامیدسبه 11تا مرداد ماه سا   14ماه سا  

 NCSS & PASSاظکزار هکا، از هکرااهالخاب تعکداد هموهکه

 کددداانمراجعهبا تخصید مالداسب میاهگین اردیدساسالفاده

بیمکار مبکالل بکه ااسا(س اهالخکاب شکدهدس  64در ماه، تعداد 

ها از زمان شکرزع بیمکاری ز در  مدت زمان بیماری آن

 سکه در این پکژزهش، ها در ههر ارظاله شدسدر پرزهدۀ آن

ان بیمکار : دز اکرزهکددکده اضکور داشکالددارزه شرکب

اسکا(  بکرز ارزه کدالر  سکالمس بیمکاران مبالل به ااسا(س 

همرۀ مقیا( زضعیب اسالرش هاتواهی به دز ارزه تقسیم 

ای هامهمقیا( زضکعیب اسکالرش هکاتواهی پرسکش شدهدس

اسب که سوح هاتواهی جسماهی بیمار مبکالل بکه ااسا(س را 

 ممرگ بر اثکر 35در قالب همرۀ صفر مزضعیب طبیعی  تا 

سدجدس ارزه از ، بیماران مبالل به ااس سا(س  میبیماری اا

ز ارزه دزا بیماران   21متعداد =  EDSS<4ا(س با همرۀ 

س  21بودهد متعداد =  EDSS 6-4مبالل به ااس ا(س با همرۀ 

این بکود برای بیماران ااس ا(س  بددیارزهاین  لحا دلیل 
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صکورت کامکل تواهکایی ارککب ز که ارزه از  هدوز به

دارهد، برای اهجاا کارهکا   Fully ambulatoryم نرظالراه

شکداخالی خفیکف به خکود مالککی هسکالدد ز دارای آسکیب

در اککرزه دزا بیمککاران مبککالل بککه ااس ا(س،  امککا هسککالددس

ز بکدزن  تدهاییۀ خکود را بکهکارهکای رززمکر تواهدکدهمی

ککاهش همچدین،  اهجاا دهددس دریاظب کمک از دیگران

آشککار ز لیل پیشرظب بیماری دبه هاعمرکرد شداخالی آن

تا  22کددده اسبس محدزدۀ سدی بیماران شرکب مشخد

 هکا دیکپرم تکا کارشداسکیسا ، میکزان تحصکیلت آن 08

سکا   32سا  تا  3ها از ارشد، طو  کل دزرۀ بیماری آن

لحکا  سکن، میکزان  ظرد سالم که بکه 64بودس ارزه سوا، 

شککده  تحصککیلت ز جدسککیب بککا اککرزه بیمککار همالاسککازی

عدککوان اککرزه سککالم ایککن پککژزهش ازمیککان بودهککد، بککه

  آشدایان بیمار اهالخاب شدهدس خویشازهدان ز

دسکالر( ز  ایری درصورت هموههدز ارزه بیمار به

میکککان  بکککا توجکککه بکککه معیارهکککای زرزد بکککه پکککژزهش از

کددداان به بخش مغز ز اعصاب بیمارسکالان قکائم مراجعه

کددکده اهکل ز بمشهد اهالخاب شدهدس تمامی اظکراد شکرک

سککاکن شککهر مشککهد بودهککدس معیارهککای زرزد بیمککاران بککه 

 ظارسکی بکودن، دسکب راسکب پژزهش عبارت بودهکد از:

از اسکالفاده  عکداا(س، بیمکاری ااس تشکخیدالن داشزبان، 

ها، هداشالن سابقۀ مصرف الککل ز دخاهیکات، اردانرزان

هداشککالن هراوهککه هقککد ظیزیکککی، شککدیداری، بیدککایی 

با عیدک  ز ارکالی آشکارس داشکالن سکابقۀ  هشدهماصلح

های رشدی ز ااس ا(س ز هداشالن سابقۀ آسیبهای آسیب

دیگری بکه غیکر از ااسا(س ماهدکد سککالۀ مغکزی،  اکالسابی

پارکیدسون، صرع ز ضربۀ مغکزی، بکرای تمکامی بیمکاران 

تشکخید بیمکاری ااسا(س  کددده در ایکن موالعکه،شرکب

ز طریکق معیکار توست پزشک مالخصد مغز ز اعصاب، ا

مک دزهالد صورت ارظب که هوع ااسا(س تماا بیمکاران 

بهبودیابدککده بککودس سککوح معدککاداری آزمککون  -عودکددککده

شککداخالی ز درههککر ارظالککه شککدس اطلعککات جمعیککب 50/5

کددکده در ایکن پکژزهش در جکدز  بالیدی اظکراد شکرکب

 س کر شده اسب 3شماره 

 شابزار پژزه
بکرای ارزیکابی  در پژزهش ااضکر، در مرارکۀ از ،

زضعیب شداخالی کری بیماران مبالل بکه ااسا(س از آزمکون 

هکای ارزیابی شداخالی موهالرا  اسالفاده شدس یکی از رزش

 عدوان پککیشمالکداز  تشککخید میککزان شککدت بیمککاری بککه

تر، آزمکون مخالصکر شرطی برای آزمایش ز بررسی بیش

 زجکود کوتکاه بکا  س12ماسکب  (MMSEزضعیب شداخالی 

شکود، در آزمون که یک امالیکاز محسکوب مکیبودن این 

های شککداخالی خفیککف ز بسککیار خفیککف تشکخید آسککیب

را هککداردس ممکککن اسککب ایککن آزمککون مقیککا(  دقکب الزا

خوبی برای تشخید آسیب شداخالی در بیماران مبالل بکه 

مککورد بیمککاری ااسا(س ز  امککا در اهککواع دمککاه  باشککدن

تشخید آسیب شداخالی آن ندکدان موظکق عمکل هککرده 

رز، در موالعککۀ ااضککر آزمککون ارزیککابی ایککن اسککبن از

ز همککاران در  Nasreddineشداخالی موهالرا  که توست 

ها در سا  همچدین، آن، اسالفاده شدس تهیه شد 3114سا  

آلفکای  آزمون یاد شده را بکر اسکا( میزان پایایی ،2550

تعیین کردهدس این آزمون در مقایسه درصد  12کرزهباخ، 

تکر ز های بکیشصر زضعیب شداخالی اوزهبا آزمون مخال

کدکدس تری از شکداخب را ارزیکابی میهای پیچیدهمهارت

 15هامۀ ارزیککابی ایککن پرسککش های شککداخالی مککوردایوککه

برایرهککدۀ ااظهککۀ کککاری، تمرکککز ز توجککه،  ای درهمککره

محاسبات، یادآزری با تأخیر، زبان، تبعیب از دسالورهای 

س برای اجرای ایکن پیچیده ز تشخید مکان ز زمان اسب

تکرین امالیکاز دقیقه زمان الزا اسبس بیش 30تا  35آزمون 

ز  24 ≤اسب که بکرای اظکراد سکالم همکرۀ  15این آزمون 

در  تر از آن هشاهگر آسیب شداخالی ظرد اسکبسهمرۀ پایین

مرارۀ بعد، برای سدجش ااظهکۀ رزیکدادی غیرکلمکی، 

ه شکدس کار ارظالکآزمون تصازیر پیچیدۀ هددسی بدسون به

شکدۀ آزمکون تصکازیر هددسکی  این آزمون صورت ساده

اسککب  (Rey-Osterrith Complex Figure Testمری 

که برای ارزیابی عمرککرد دیکداری ز ااظهکۀ رزیکدادی 

 به مدهور کدالر  اثکر خسکالگی، ککهاظراد طراای شده اسبس 

از بیمکاران اسکب، این دساله از یکی از مشکلت کریدی 
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 پژوهشی

دس این آزمون غیرکلمی مالشکل از ش سالفادها این آزمون

جزء ادراککی  8ای اسب که دارای شکل هددسی پیچیده

صورت اسب که در اسبس شیوۀ اجرای این آزمون بدین

ههکر بکه ظکرد داده  مرارۀ از ، کاغا اازی شککل مکورد

شود تا شکل را رزی کاغکا شود ز از زی خواساله میمی

 ه بیمکار دادهخت کپی کددس در مرارۀ دزا، شکل بکسفید بی

شود تا هر آهچه از شکل را شود ز از زی خواساله میهمی

آزرد، دزباره رسم کدد میادآزری بلظصکل س خاطر میبه

دقیقه، دزباره از ظرد خواساله می شود  25پ  از ااشب 

تا شکل را از افظ رزی کاغا رسم کدکد میکادآزری بکا 

یمی تأخیر س این آزمون، در مرارۀ از  تواهایی رشد ترس

ز سککاخالاریابی ادراکککی ظککرد ز در مرارککۀ دزا، عمرکککرد 

دهکی ایکن شکیوۀ همکرهسکدجدس ااظهۀ دیکداری زی را مکی

هددسی ری اسکبس  دهی آزمون تصازیرآزمون هماهدد همره

دریاظکب  2، همکرۀ تصکویرشکده در  ارظاله ههر جزء در 8

 کدددن یک همره برای قرارایری درسب در محل ز یککمی

ههکر  در ترسیمس اار جزئی از شکل موردهمره برای دقب 

 دقب الزا در ترسیم را هداشب، اما در محکل، درسکب قکرار

ارظاله بود، همرۀ یک ز اار دقب الزا ز محل قرارایری 

شکککل رعایککب هشککده بککود، ظککرد همککرۀ صککفر را دریاظککب 

کددس اجرای این آزمون محدزدیب زماهی هدارد ز هر می

در اخالیکار زی قکرار داده  میزان زماهی که بیمار هیکاز دارد

 شودسشودس این آزمون در یک جرسه اجرا میمی

 

 رزش اجرای پژزهش
 IR.MUM.FUM.REC.1397.034پژزهش ااضر با کد 

به تأیید کمیالۀ اخلق داهشگاه ظردزسی مشهد رسکیدس در 

مرارککۀ بعککد، بککه بیمارسککالان قککائم مشککهد ز بخککش مغککز ز 

ز معیارهای کردن بیماراهی که ابا هدف مشخد اعصاب

شکرح پک  از  شکدس مراجعکهکردهکد، پژزهش تبعیکب می

ز  کالبکیهامۀ ظرا رضایب هدف موالعه ز تکمیل آااهاهۀ

شداخالی از هر بیمار، در اتکاقی دریاظب اطلعات جمعیب

با هور کاظی، صکددلی ز میکز مداسکب، ز بکدزن هکر اوهکه 

ها اجرا شکدهدس کن آزمونپرتسرزصدا ز عوامل اوا(

مون ارزیابی شداخالی مکوهالرا  ز سکپ ، آزمکون ابالدا، آز

غیرکلمی ااظهکۀ رزیکدادی متصکازیر پیچیکدۀ هددسکی 

بدسون  اجرا شدهدس مدت زمان اجرای آزمکون هیکز ثبکب 

ها از بیماران، از اطراظیکان اردیدس پ  از اردآزری داده

ها که معیارهای زرزد تبعیکب مکی کردهکد، ز آشدایان آن

اکرزه کدالکر  ماظکراد سکالم  در عدکوان  خواساله شد تا بکه

 کدددس پ  از موالعه ز امضای ظرا رضکایبپژزهش شرکب

شکداخالی، اجککرای آااهاهکه ز دریاظکب اطلعکات جمعیب

برای ارزیابی آمکاری، از  ها هیز اهجاا شدسها از آنآزمون

 اسالفاده شدس 21پیسا(سا(س هسخۀ اظزار ا(س هرا
 

 هایافته
هککا، از آزمککون هداد بککرای بررسککی توزیککع طبیعککی

 ز هالایج هشان داد ککه اسمیرهوف اسالفاده شدس-کولموارزف

توزیع طبیعی بودهدس اطلعات جمعیب  مالغیرها دارایهمۀ 

 3شکماره کددکداان در جکدز  شداخالی ز بکالیدی شکرکب

مشکاهده  3شکماره طورکه در جکدز  همان ارائه شده اسبس

 EDSS 6-4ز EDSS<4 شود، میان دز ارزه بیمار با می

جدسکیب، میکزان   سالم، در مالغیرهای سن، ز ارزه کدالر

دار یهای تحصککیل زطککو  دزرۀ بیمککاری تفککازت معدککسککا 

 س با این اا ، دزارزه بیمار در مقیکا( P <0/5هداردمزجود 

 س P >50/5مداشالدد داریاسالرش هاتواهی تفازت معدزضعیب
 

 دداانکدشداخالی ز بالیدی شرکباطلعات جمعیب: 1شماره  جدول

 F-value سوح معدی داری
  21متعداد=  EDSS 6-4ارزه بیمار  

  میاهگین ± اهحراف معیارم

  21متعداد=  EDSS <4 ارزه بیمار
  میاهگین ± اهحراف معیارم

  64ارزه کدالر  سالم متعداد=
  میاهگین ± اهحراف معیارم

 مشخصات

 سن  24/16 ± 81/8 61/10 ± 11/1 31/16 ± 88/1 304/5 800/5

111/5 555/5 
58/24 

13/11 

11/23 

24/14 

24/28 

11/13  

  درصدم مرد       جدسیب

  درصدم زن                  

 میزان سا  های تحصیل  02/36 ± 81/3 24/36 ± 52/2 56/36 ± 58/2 665/5 460/5

 طو  دزرۀ بیماری به سا    14/2 ± 16/0 85/2 ± 10/0  61/5

 مقیا( زضعیب اسالرش هاتواهی   13/3 ± 55/3 58/0 ± 44/5  533/5

 آزمون ارزیابی شداخالی موهالرا   23/28 ± 50/3 61/22 ± 12/3 40/31 ± 15 6/116 555/5
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راسالا، دز ارزه بیمار ز اکرزه کدالکر  سکالم  این در

داری تفازت یدر آزمون موکا هیز با یکدیگر به طور معد

اد ککه آزمون تعقیکب تکوکی هشکان د  P >50/5م داشالدد

بککاالترین امالیککاز آزمککون موکککا بککه اککرزه کدالککر  سککالم ز 

تکرین همکره بکه ز پکایین EDSS<4سپ ، ارزه بیمکار بکا 

اخالصا  داشکبس میکاهگین ز  EDSS 6-4ارزه بیمار با 

 ارزه کدالر  سکالم های بیمار زاهحراف معیار عمرکرد ارزه

 ساسبازارش شده  2شماره در مالغیر دقب در جدز  
 

 های بیمار ز ارزه سالممیاهگین ز اهحراف معیارارزه : 2 شماره جدول

کردن شکل، یکادآزری بلظصکل ز در مالغیر دقب در سه مرارۀ کپی

 یادآزری با تأخیر
 هاارزه مراال ترسیم شکل میاهگین ± اهحراف معیار

 EDSS <4ارزه بیمار  کردن شکل مرارۀ کپی  82/0م 33/3

 یادآزری بلظصلمرارۀ   58/6م 21/3  21متعداد = 

 مرارۀ یادآزری با تأخیر  54/1م 30/3

 جمع کل  05/6م 03/3
 

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با کردن شکل مرارۀ کپی  31/0م 20/3

 مرارۀ یادآزری بلظصل  61/2م 15/3  21متعداد = 

 مرارۀ یادآزری با تأخیر  16/3م 24/3

 جمع کل  11/2م 38/2
 

 ارزه کدالر  سالم کردن شکلکپیمرارۀ   81/4م 18/3

 مرارۀ یادآزری بلظصل  34/0م 01/2  64متعداد = 

 مرارۀ یادآزری با تأخیر  06/6م 06/2

 جمع کل  12/1م 61/3

 جمع کل  88/0م 22/2

 

شکود، مشکاهده می 2شماره طورکه در جدز  همان

در هکر سکه  EDSS 5-6میاهگین عمرکرد ارزه بیمکار بکا 

کردن شکل، یادآزری بلظصل ز یادآزری با مرارۀ کپی

در مالغیکر دقکب بهالکر  EDSS 6-4تأخیر از ارزه بیمار با 

میان، ارزه کدالر  سالم باالترین ترین  این بوده اسبس در

 میزان عمرکرد را در هر سه مراره در مالغیر دقب داشبس

برای بررسی ظرضیۀ از  تحقیکق از آزمکون زاریکاه  دز 

  ز Fدر ایکن آزمکون از آمکارۀ ظیشکر م طرظه اسالفاده شکدس

 داری اسالفاده ککه هالکایج آن در جکدز یمقدار سوح معد

 ارائه شده اسبس 1 شماره

هالکایج آزمکون تحریکل زاریکاه  دزطرظکه درمکورد  : 3 شماره جدول

ککردن شککل، هکا در مالغیکر دقکب در سکه مرارکۀ کپیتفازت اکرزه

 یادآزری بلظصل ز یادآزری با تأخیر
 

 سوح

 داری معدی
F-value 

میاهگین 

 مجازرات

درجۀ 

 آزادی

مجموع 

 مجازرات
 مالغیر مدابع زاریاه 

 ارزه 312/141 2 014/686 138/215 555/5

 دقب

 مراره 818/212 2 611/364 848/83 555/5

 تاثیر مالقابل ارزه ز مراره 036/10 6 811/8 146/6 553/5

 خوا 081/611 241 181/3  

 ع کلجم 151/3106 210   

 
، میکان عمرککرد 1شکماره با توجه بکه هالکایج جکدز  

ز   EDSS 4-6، اکرزه بیمکار بکاEDSS<4ارزه بیمار بکا 

ککردن ارزه کدالر  سالم در مالغیر دقکب در مرااکل کپی

شکل، یادآزری بلظصکل ز یکادآزری بکا تکأخیر تفکازت 

همچدکین بدکابراین،   ،P >50/5م داری زجکود داردی معدک

ن  P >50/5م دار اسبی مراره هیز معداثر تعامری ارزه ز 

 در دقب بر بیماری ارزه تاثیر ز بدین مفهوا اسب که در

دار زجکود داردس بدکابراین یمخالرکف تفکازت معدک مرااکل

 ااظهکه مرااکل از یکک هکر در ارزه الزا اسب ابالدا سه

شکوهد کککه بکرای ایکن ککار از آزمککون  مقایسکه رزیکدادی

شکودس الفاده مکی  اسکAnovaطرظکه متحریل زاریاه  یک

 اسبس هشان داده شده 6شماره در جدز  هالایج 

دهد هشان می 6دسب آمده از جدز  شماره هالایج به

داری آزمون برابر با جدز  زیر سوح معدیکه با توجه به 

  P= 555/5 >50/5باشکدممکی 50/5تر از بوده که کم 555/5

تکوان افکب در مرارکه درصد مکی 10بدابراین با اطمیدان 

بلظصل ز با تاخیر، در مالغیر  ی کردن شکل، یادآزریکپ

 EDSS<6بکا  بیمار ارزه ،EDSS<4 با بیمار دقب بین ارزه

لاا بکه  سدارد زجود معداداری سالم تفازت کدالر  ارزه ز

مدهور بررسی بیشالر از آزمکون تعقیبکی تکوکی در سکوح 

شکودس ایکن مکی ها اسکالفادهبه مدهور مقایسه میاهگین 50/5

 شکل کردن کدد که در مراره کپیخد میآزمون مش

 

 در مالغیر دقبها ز مرارهها  ارزه بررسی اثر تعامریدر  تحریل زاریاه  یکورظههالایج  : 4 شماره جدول
 

 F-value سوح معدی داری
 میان ارزهی درزن ارزهی

 مراره جمع مجازرها درجۀ آزادی میاهگین مجازرها جمع مجازرها درجۀ آزادی میاهگین مجازرها

 کپی کردن شکل 381،243 2 16،415 11،402 81 3،325 86،030 5،555

 یادآزری بلظصل 146،212 2 382،314 218،281 81 2،411 48،521 5،555

 یادآزری با تاخیر 603،316 2 220،081 311،402 81 3،041 361،144 5،555
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 سارا یزدانی و همکاران     

 81       4318، تير  471، شماره نهمدوره بيست و                       مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         

 پژوهشی

دقب تفازت  ها در میزان ظاکالوربین کداا جفب از ارزه

ری زجود داردس هالکایج آزمکون تعقیبکی تکوکی، در معدادا

 سهشان داده شده اسب 0جدز  شماره 
 

ها هالایج آزمون تعقیب توکی درمورد تفازت ارزه : 5 شماره جدول

 در مالغیر دقبز مراال 
 

 سوح 

 دارییمعد

 خوای ا

 هحراف معیار

 تفازت 

 میاهگین
 مراره هاهای دز به دزی ارزهمقایسه

 

12/5 

555/5 

 

13/5 

21/5 

 

15/5 

68/2  

 EDSS<4 ارزه بیمار

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 ارزه کدالر 
 

 کپی کردن شکل

 

551/5 

555/5 

 

5،68 

62/5 

 

3،40 

18/2  

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 EDSS<4 ارزه بیمار

 ارزه کدالر 

 یادآزری بلظصل

 

555/5 

555/5 

 

11/5 

12/5 

 

24/2  

55/1  

      ارزه کدالر    

 EDSS<4 رزه بیمارا

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 یادآزری با تاخیر

 

50/5< P * 

 

ها به جز ارزه ، بین تماا ارزه0طبق جدز  شمارۀ 

در مرارکۀ  EDSS 4-6با ارزه بیمکار  EDSS< 4بیمار با 

داری زجود یکپی شکل، به صورت دز به دز تفازت معد

 اسب 50/5تر از ها کمداری در آنیدارد، زیرا سوح معد

 ، 0س همچدککین، طبککق جککدز  شککمارۀ  P= 555/5 >50/5م

هکای هکا بکه صکورت دز بکه دز در مرارکهبین تماا ارزه

داری زجکود ییادآزری بلظصل ز با تکاخیر تفکازت معدک

 اسب 50/5تر از ها کمداری در آنیدارد، زیرا سوح معد

 هکا از آزمکونبرای مقایسکۀ میاهگینس  P= 555/5 >50/5م

اسالفاده شدس این  50/5داری یتوکی در سوح معدتعقیبی 

کدد که میان کداا جفب از اکرزه ز آزمون مشخد می

مراره در میزان مالغیر دقب تفازت معداداری زجود داردس 

هالایج آزمون تعقیبی توکی، به تفکیکک اکرزه ز مرارکه 

ککه اوهههمان سهشان داده شده اسکب 4شماره در جدز  

هکد، عمرککرد سکه اکرزه در دهشکان می 4شکماره جدز  

داری مالفکازت یطور معدکدز بهبهصورت دزمالغیر دقب به

که اکرزه بیمکار بکا صورت این س به P >50/5م بوده اسب

EDSS<4 کککردن شکککل، یککادآزری های کپیدر مرارککه

داری بهالر یطور معدبلظصل ز با تأخیر در مالغیر دقب، به

سکب ز ایکن در عمل کرده ا EDSS 6-4از ارزه بیمار با 

 داریمعدک االی اسکب ککه اکرزه کدالکر  سکالم عمرککرد

 بهالری هسبب به هر دز ارزه بیمار داشاله اسکبس میکاهگین 

 هکای بیمکار ز اکرزه کدالکر  سکالم ز اهحراف معیار ارزه

 ارائکه  1شکماره با توجکه بکه مالغیکر قرارایکری در جکدز  

 شده اسبس

 
هکا در ورد تفکازت ارزههالایج آزمون تعقیب توکی درم : 6شماره  جدول

کککردن شکککل، یککادآزری بلظصککل ز مالغیککر دقککب در سککه مرارککۀ کپی

 یادآزری با تأخیر
 

 درصد10سوح اطمیدان 

 ها ماخاللف میاهگین
 سوح 

 اریی معد

 خوای 

 اهحراف معیار

 تفازت 

 میاهگین
 ها های دز به دزی ارزه مقایسه

 کمالرین بیشالرین

 

2/2-51/10 

 

1- 11/28 

 

55/55 

 

22/31 

 

3 /014* 

2 /838* 

 EDSS<4 ارزه بیمار

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 ارزه کدالر 

 

5/1- 11/81 

 

2-  /51  

6/83- 

 

55/55 

 

22/31 

 

3 /014 

6/100* 

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 EDSS<4 ارزه بیمار

 ارزه کدالر 

 

1/286/83 

 

2/101/81 

 

55/55 

 

31/31 

 

2/838* 

6/100* 

      ارزه کدالر    

 EDSS<4 ارزه بیمار

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 

2/312/83 
3/243/88 

 

55/55 

 

31/31 

 

3/128* 

2/161* 

 کردنمرارۀ کپی

 مرارۀ یادآزری بلظصل

 مرارۀ یادآزری با تأخیر

 

3- 243/58 

 

2-/31/305 

 

55/55 

 

31/31 

 

3/128* 

431* 

 یادآزری بلظصل

 کردن شکلکپی

 یادآزری با تأخیر

 

3- 88/30 

 

2- 3- 83/58 

 

55/55 

 

31/31 

 

2/161* 

431/5* 

 یادآزری با تأخیر

 کردن شکلکپی

 یادآزری بلظصل

 

50/5< P * 

 

هکای بیمکار ز اکرزه میاهگین ز اهحراف معیکار ارزه: 7شماره  جدول

ککردن شککل، کدالر  سالم در مالغیکر قرارایکری در سکه مرارکۀ کپی

 یادآزری بلظصل ز یادآزری با تأخیر
 

 ها ارزه مراال ترسیم شکل میاهگین ± معیار اهحراف

 EDSS <4ارزه بیمار با  کردن شکل مرارۀ کپی  04/1م 01/5

 مرارۀ یادآزری بلظصل  61/0م 11/3  21متعداد = 

 مرارۀ یادآزری با تأخیر  10/6م 22/3

 جمع کل  18/0م 08/3
 

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با کردن شکل مرارۀ کپی  04/4م 51/3

 مرارۀ یادآزری بلظصل  81/2م 33/2  21متعداد = 

 مرارۀ یادآزری با تأخیر  18/3م 11/3

 جمع کل  11/1م 46/2
 

 ارزه کدالر  سالم  کردن شکلمرارۀ کپی  41/1م 44/5

 مرارۀ یادآزری بلظصل  06/4م 03/3  64متعداد = 

 مرارۀ یادآزری با تأخیر  05/4م 11/3

 مع کلج  13/4م 10/3

 

شکود، مشاهده مکی 1شماره طور که در جدز  همان

در هکر سکه  EDSS<4میاهگین عمرککرد اکرزه بیمکار بکا 

مرارۀ کپی شکل، یادآزری بلظصل ز یادآزری با تأخیر 
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 اس  ام مارانيدر برویداری  ۀحافظ یيفضا -یينايب ۀمولف
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در مالغیکر قرارایکری بهالکر   EDSS 4-6بکااز ارزه بیمکار 

 میان، ارزه کدالکر  سکالم بکاالترین میکزان این بوده اسبس در

را در هر سه مراره در مالغیر قرارایکری داشکبس  عمرکرد

برای بررسی ظرضیۀ از  تحقیکق از آزمکون زاریکاه  دز 

  ز Fطرظه اسالفاده شکدس در ایکن آزمکون از آمکارۀ ظیشکر م

 داری اسککالفاده ز هالککایج در جککدز  یمقککدار سککوح معدکک

 ارائه اردیده اسبس 8شماره 

 
رظکه درمکورد هالکایج آزمکون تحریکل زاریکاه  دزط : 8 شماره جدول

کردن شککل، ها در مالغیر قرارایری در سه مرارۀ کپی تفازت ارزه

 یادآزری بلظصل ز یادآزری با تأخیر
 

 سوح 

 معدی داری
F-value 

 میاهگین 

 مجازرات

 درجۀ 

 آزادی

مجموع 

 مجازرات
 مالغیر مدابع زاریاه 

 ارزه 212/646 2 314/212 112/321 555/5

 قرارایری

 مراره 116/181 2 411/313 180/354 55/5

 تأثیر مالقابل ارزه ز مراره 856/356 6 253/24 452/36 555/5

 خوا 581/611 241 116/3  

 جمع کل 038/3141 210   

 

، میکان عمرککرد 8شکماره با توجه بکه هالکایج جکدز  

ز   EDSS 4-6، اکرزه بیمکار بکاEDSS<4ارزه بیمار بکا 

ر مرااککل اککرزه کدالککر  سککالم در مالغیککر قرارایککری د

کردن شکل، یادآزری بلظصل ز یادآزری با تکأخیر کپی

بدکککابراین، ن  P >50/5م تفکککازت معدکککاداری زجکککود دارد

 دار اسکبیهمچدین اثر تعکامری اکرزه ز مرارکه هیکز معدک

 اککرزه تککاثیر ز بککدین مفهککوا اسککب کککه درن  P >50/5م

دار یمخالرف تفازت معدک مراال در قرارایری بر بیماری

 یک هر در ارزه دابراین الزا اسب ابالدا سهزجود داردس ب

شکوهد ککه بکرای ایکن  مقایسه رزیدادی ااظهه مراال از

  اسالفاده Anovaکار از آزمون تحریل زاریاه  یکورظه م

 اسکبس هشان داده شده 1شماره در جدز  شودس هالایج می

دهد ککه هشان می 1الایج به دسب آمده از جدز  شماره ه

 وح معدکاداری آزمکون برابکر توجکه بکه جکدز  زیکر سکبا 

 >50/5باشککد ممککی 50/5تککر از بککوده کککه کککم 555/5بککا 

555/5 =P توان افب درصد می 10بدابراین با اطمیدان  ن

 شکککل، یککادآزری بلظصککل ز بککا  در مرارککه کپککی کککردن

 ،EDSS<4 بکا بیمار تاخیر، در مالغیر قرارایری بین ارزه

 تفکازتسکالم  کدالکر  اکرزه ز EDSS<6بکا  بیمکار ارزه

تکر از لاا به مدهکور بررسکی بکیش سدارد زجود دارییمعد

بکه مدهکور مقایسکه  50/5آزمون تعقیبی تکوکی در سکوح 

کدکد این آزمون مشخد مکی شودسها اسالفاده میمیاهگین

شکککل بککین کککداا جفککب از  کککه در مرارککه کپککی کککردن

داری یهکا در میکزان مالغیکر قرارایکری تفکازت معدکارزه

تعقیبی توکی، در جدز  شکماره آزمون  زجود داردس هالایج

، بین تمکاا 35طبق جدز  شمارۀ  هشان داده شده اسبس 35

با اکرزه کدالکر   EDSS< 4ها به جز ارزه بیمار با ارزه

در مرارککۀ کپککی شکککل، بککه صککورت دز بککه دز تفککازت 

هکا داری در آنداری زجود دارد، زیرا سکوح معدکیمعدی

 س P= 555/5 >50/5اسب م 50/5تر از کم

 
 بررسی اثر تعامریدر  تحریل زاریاه  یکورظههالایج  :9 شماره جدول

 قرارایریدر مالغیر ها ز مرارهها ارزه
 

  میان ارزهی درزن ارزهی 

 سوح

 معدی داری
F-value 

 میاهگین

 مجازرها

 درجۀ

 آزادی

 جمع

 مجازرها

 میاهگین

 مجازرها

 درجۀ

 آزادی

 جمع

 مجازرها
 مراره

 کپی کردن شکل 25،463 2 35،123 03،561 81 5،016 31،110 5،555

 یادآزری بلظصل 251،314 2 351،018 261،416 81 2،118 11،818 5،555

 یادآزری با تاخیر 163،211 2 315،425 386،115 81 2،512 82،141 5،555

 
هالککایج آزمککون تعقیککب تککوکی درمککورد تفککازت  :11 شددماره جدددول

 قرارایری در مالغیرز مراال ها ارزه
 

  سوح 

 معدی داری

 خوای 

 اهحراف معیار

 تفازت 

 میاهگین 
 مراره هاهای دز به دزی ارزهمقایسه

5،555 

5،111 

5،22 

5،31 

3،55 

5،31 

 EDSS<4 ارزه بیمار

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 ارزه کدالر 

 کپی کردن شکل

5،555 

5،521 

5،61 

5،62 

2،01 

3،33 

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 EDSS<4 ارزه بیمار

 ارزه کدالر 

 یادآزری بلظصل

5،555 

5،555 

5،62 

5،11 

1،31 

3،06 

      ارزه کدالر    

 EDSS<4 ارزه بیمار

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 یادآزری با تاخیر

50/5< P * 

 

هکا ، بین تماا اکرزه35همچدین، طبق جدز  شمارۀ 

های یادآزری بلظصل ز بکا صورت دز به دز در مرارههب

 دارییداری زجود دارد زیکرا سکوح معدکییر تفازت معدتاخ

 بدکابراین، س P= 555/5 >50/5م اسب 50/5تر از ها کمدر آن

ها از آزمون تعقیبی توکی در سوح برای مقایسۀ میاهگین

کدد اسالفاده شدس این آزمون مشخد می 50/5معداداری 

که بین کداا جفب از ارزه ز مراره در مالغیر قرارایری 
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ت معدککاداری زجککود داردس هالککایج آزمککون تعقیبککی تفککاز

 33شکماره توکی، به تفکیک ارزه ز مرارکه در جکدز  

 سهشان داده شده اسب

 
هالککایج آزمککون تعقیککب تککوکی درمککورد تفککازت  :11 شددماره جدددول

کککردن شکککل، هککا در مالغیککر قرارایککری در سککه مرارککۀ کپیارزه

 یادآزری بلظصل ز یادآزری با تأخیر
 

 درصد10سوح اطمیدان 

 ها ماخاللف میاهگین
 سوح 

 دارییمعد

 خوای

 اهحراف معیار

 تفازت

 میاهگین
 هاهای دز به دزی ارزه مقایسه

 ترینکم ترینبیش

2/18 

-5/64 

3/15 

-3/11 

5/555 

5/555 

5/228 

4/31 

264/2* 

5/121* 

 EDSS<4 ارزه بیمار

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 ارزه کدالر 

-3/15 

-2/15 

-2/18 

-1/41 5/555 

5/228 

4/31 

-2/264* 

-1/311* 

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

 EDSS<4 ارزه بیمار

 ارزه کدالر 

3/11 

1/41 

5/64 

2/15 5/555 

5/311 

5/311 

5/121* 

1/311* 

      ارزه کدالر    

 EDSS<4 ارزه بیمار

 EDSS 4-6 ارزه بیمار با

2/61 

2/13 

3/04 

3/18 

5/555 5/311 

5/311 

2/512* 

2/660* 

 مرارۀ یادآزری بلظصل    کردن مرارۀ کپی

 مرارۀ یادآزری با تأخیر                                 

-3/04 

5/81 

-2/61 

-5/50 

5/555 5/311 

5/311 

-2/512* 

5/631 

 کردن شکلکپی  یادآزری بلظصل   

 یادآزری با تأخیر                                       

-3/18 

-5/50 

-2/13 

-5/818 

5/555 5/311 

5/311 

-2/660 

5/631 

 کردن شکلکپی    یادآزری با تأخیر  

 یادآزری بلظصل                 

50/5< P * 

 

 دهد، عمرکردهشان می 33شماره که جدز  اوهههمان

طور دز در مالغیر قرارایری، به به صورت دز سه ارزه به

س ارزه بیمکار بکا  P >50/5م معداداری مالفازت بوده اسب

EDSS<4ککردن شککل، یکادآزری های کپی، در مراره

داری یطور معدر در مالغیر قرارایری، بهبلظصل ز با تأخی

کرده اسب ز این  عمل EDSS 6-4بهالر از ارزه بیمار با 

طکور بکهدر االی اسب که اکرزه کدالکر  سکالم عمرککرد 

 EDSS<4بهالری هسبب به هر دز ارزه بیمار بکا دار معدی

 داشبس 4-6ز 

 

 بحث
پژزهش ااضکر بکا هکدف بررسکی عمرککرد ااظهکۀ 

رزیدادی غیرکلمی در بیماران مبالل به ااس ا(س با توجکه 

   ز(EDSSبککه همککرۀ مقیککا( زضککعیب اسککالرش هککاتواهی 

ها با عمرکرد همالایان سالم اهجاا شدس مقایسۀ عمرکرد آن

ا(س در هالایج این موالعه هشان داد که بیماران مبالل به ااس 

مقایسه با همالایان سالم خود در عمرکرد ااظهۀ رزیدادی 

دیده بودهدس این یاظاله  داری آسیبیطور معدغیرکلمی به

  11مز همککاراهشCores پیشین های راسالا با پژزهشهم

 ،هکای اخیکربودس موکابق یاظالکه  16مز همکاراهش Giladز 

را  دیدای بیمارانهای عصبی، دلیل آسیبتصویربرداری

توان به اجم در عمرکرد ااظهۀ رزیدادی غیرکلمی می

ز اهککدازۀ ضککایعه، تغییککر در اجککم کورتیکککا ، تحریککل 

 (Atrophy of the corpus callosumم کورپکو( ککالوززا

  س10،14مز تغییر غرهب اروتامکات در هیپوکامکن هسکبب داد

ها هشکان داد ککه در االکب کرکی، دز این، یاظاله بر اظززن

مالفازت در مقایسه با ارزه سالم در  EDSSیمار با ارزه ب

 دیده بودهکدس همچدکین،داری آسکیبیطور معدمالغیر دقب به

 هر دز ارزه بیمار با ارزه کدالر  سکالم در مرااکل مخالرکف

طور معدکاداری بکا  به ترسیم شکل با توجه به مالغیر دقب،

دیده بودهککدس هالککایج یکککدیگر تفککازت داشککالدد ز آسککیب

هکا ااکی از آن اسب ککه اکرزه 4-6 مارهش هایجدز 

دز مالفکازت از یککدیگر عمکل کردهکدن  بکه صورت دزبه

 یعدی در هر سه مرارۀ آزمون ااظهۀ رزیکدادی غیرکلمکی،

 داری عمرککردیطور معدبه EDSS<4 بیمار بادر مالغیر دقب 

داشککالددن  EDSS 4-6 اککرزه بیمککار بککا بهالککری هسککبب بککه

ککه اکرزه سکالم در جزئیکات توان بیان کرد بدابراین، می

همچدکین،  مالغیر دقب بر دز ارزه بیمکار برتکری داشکالددس

آمکده هشکان داد ککه در االکب کرکی، دز  دسب هالایج به

مالفازت در مقایسه با ارزه سالم در  EDSSارزه بیمار با 

طور معدککاداری ضککعیف عمککل مالغیککر قرارایککری هیککز بککه

داری یبکه طکور معدک EDSS 6-4 کردهدس ارزه بیمکار بکا

ز اکرزه رارایکری ترین میکزان عمرککرد در مالغیکر قپایین

طککور بککه EDSS<4ز پکک  از آن اککرزه بیمککار بککا  سککالم

ندین، هکر دز هم باالترین میزان دقب را داشالددسدار یمعد

اککرزه بیمککار ز اککرزه کدالککر  سککالم در مرااککل مخالرککف 

طور ترسکیم شککل بکا توجکه بکه مالغیکر قرارایکری هیکز بککه

 هکایا یکدیگر تفازت داشالددس هالکایج جکدز داری بیمعد

صکورت هکا بهاویای این مورب اسکب ککه اکرزه 1-33

هکر سکه مرارکۀ دز بکا یککدیگر مالفکازت بودهکدس در دزبه
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آزمون ااظهۀ رزیدادی غیرکلمی در مالغیر قرارایکری، 

طور معداداری عمرکرد بهالری هسبب به EDSS<4 بیمار با

تکوان ددس بدکابراین، مکیداشکال EDSS 4-6 ارزه بیمار با به

 افب که ارزه سکالم هیکز در جزئیکات مالغیکر قرارایکری

  بر دز ارزه بیمار برتری داشالددس طور معداداریبه

پژزهش مشکابهی در داخکل ز خکار  از کشکور ککه 

ااظهۀ رزیدادی غیرکلمی را در بیماران مبالل به ااس ا(س 

دقککب ز قرارایککری سککدجیده باشککد،  ایهککغیرالم راسککا(ب

های تکوان یاظالکهکدون اهجاا هشکده اسکبن بدکابراین همیتا

پژزهش ااضر را بکا ندکین موالعکاتی مقایسکه ککردس امکا 

مککورد عمرکککرد ضککعیف  های پککژزهش ااضککر دریاظالککه

بیماران مبالل به ااس ا(س در هکر دز اکرزه در سکه مرارکۀ 

کردن شککل ،  دیداری مکپی -تواهایی ساخالاری ظضایی

بلظصکل  ز تواهکایی افکظ ز  ااظهۀ دیداری میکادآزری

دیککداری میککادآزری بککا تککأخیر   -بازیککابی مدککابع ظضککایی

  11م Guptaز Sahu،  Dasراسککالا بککا هالیجککۀ پککژزهش هم

 -اسب که اخیراً رزی بیماران مبکالل بکه اخکالل  زسکوا(

اجباری اهجاا شدس هالیجۀ این موالعه هشان داد که بیماران 

طور ترسیم شکل، بهمبالل به زسوا( هیز در هر سه مرارۀ 

داری بککا اککرزه کدالککر  سککالم مالفککازت بودهککد ز بککا یمعدکک

  مشکل مواجه بودهدس

بکا  ز تغییر آن EDSS که دهدهشان میهالایج آزمون 

پیشکرظب  عمرکرد شداخالی بیماران مبکالل بکه ااسا(س طکی

راسالا با هالایج موالعکات س این یاظاله هممرتبت اسببیماری 

ز  Olivaresز   18مز همککککککاراهش Lynchموالعکککککات 

هیسبن زیرا این موالعات بکر ایکن عقیکده   11مهمکاراهش

بودهککد کککه هککاتواهی جسککماهی عمرکککرد شککداخالی ظککرد را 

دهد ز عمرککرد شکداخالی، مسکالقل از تأثیر قرار همیتحب

بودن همککرۀ پککایین دهککدسهککای جسککماهی رزی مککیهککاتواهی

 را در EDSS 4-6 عمرکککرد بیمککاران مبککالل بککه ااسا(س بککا

مالغیرهای دقب ز قرارایری در مقایسه یا بیماران مبالل به 

توان مرتبت با هقکد در توجکه ز می EDSS<4 ااسا(س با

دلیل پیشککرظب کککاهش سککرعب پککردازش اطلعککات بککه

عدوان ظرایدکدی شکداخالی در بکه« توجکه»بیماری داهسکبس 

 تکرینکداااری،  خیره ز بازیابی اطلعات، یکی از اساسی

ز   65مشککودرد شککداخالی محسککوب مککیعوامککل در عمرککک

هقککد در عمرکککرد آن موجککب اخککالل  در ظرایدککدهای 

تکوان مشککلت دیگکری ارددس همچدین، میشداخالی می

اوصرگی را که ههیر خسالگی، اظسردای، اضوراب ز بی

تر مشاهده بیش EDSS 4-6 در بیماران مبالل به ااس ا(س با

مقایسه بکا در عمرکرد ضعیف این ارزه در   ،63مشودمی

دخیککل داهسککبس ایککن مشکککلت بککر  EDSS<4اککرزه 

ککردن تکأثیر هدگکاا ترسکیم ز کپی کداااری شککل در

هدگاا بازیابی اطلعکات ااارهد ز عمرکرد بیمار را بهمی

  کدددسبا اشکا  مواجه می

تککوان بککه هککای مهککم ایککن موالعککه مککیاز دیگککر یاظالککه

سکه بکا در مقای EDSS 4-6 ارزه بیمار با ضعیف دعمرکر

مرارۀ یادآزری با تکأخیر در در  EDSS<4 ارزه بیمار با

های اشاره کرد که به یاظالههر دز مالغیر دقب ز قرارایری 

 هکایهیسبس بررسی پژزهش همسو  62م Zakzanis موالعۀ

دهککد کککه یککادآزری بککا تککأخیر در اهجککاا شککده هشککان مککی

هککای کلمککی بککیش از یککادآزری بلظصککل دنککار آزمککون

هککای مککورد آزمککون زلککی ایککن مورککب درهقصککان اسککبن 

که هالیجۀ موالعکۀ  آن اا   ن62مکددغیرکلمی صدق همی

ککه  معدکا دهدن بکدینااضر عک  این قضیه را هشان می

هکم در یکادآزری  EDSS 4-6 بیماران مبالل به ااسا(س بکا

بلظصل ز هم در یادآزری با تأخیر بیش از بیماران مبکالل 

مشککل مواجکه بودهکدس شکایان بکا  EDSS<4 به ااسا(س بکا

 دار در مرارکۀ کپکییزجود تفازت معدک  کر اسب که با

بکودن هکر دز اکرزه بیمکار،  دیکده کردن شکل ز آسکیب

 میاهگین عمرکرد دز ارزه بیمار به هم هزدیک بودس

تر اشاره شد، در این پژزهش از که پیش طور همان

تکری از آزمون اشکا  هددسی بدسون ککه صکورت سکاده

مون هددسی ری اسب، اسالفاده شده اسکبس همچدکین، آز

ز   61مز همککاران Marasescu ککه موالعکات اوهههمان

بیمککاران  هشککان دادهککد  66مز همکککاران Bakهای بررسککی

های پیچیده ز پرجزئیاتی ههیکر مبالل به ااس ا(س در آزمون

آزمون تصازیر هددسی ری در مقایسه بکا همالایکان سکالم 
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تکری داشکالددس هکالکۀ ور معدادار ضکعیفطخود عمرکرد به

های پژزهش ااضر هشان جا اسب که یاظاله توجه اینقابل

شککدۀ آزمککون ااظهککۀ رزیککدادی  داد کککه در ظککرا سککاده

داری عمرککرد اکرزه بیمکار یطور معدکغیرکلمی هیز بکه

 مبالل به ااسا(س با ارزه کدالر  سالم تفازت داشالددس

ان به هبود هوع توهای موالعۀ ااضر میاز محدزدیب

هموهۀ اهدک ز در ههکر هگکرظالن  اجمپیشرزهدۀ ااس ا(س، 

 ظاکالور جدسیب به عدوان مالغیر به دلیکل تعکداد ککم مراجعکان

بیمکاران مبکالل بکه ااسا(س در مقایسکه بکا مرد، اشاره همودس 

همالایان سالم خکود دارای اخکالل  در عمرککرد شکداخالی 

هکا از اخکالل هسالددس این امکان زجود دارد که این هکوع 

در معایدات بالیدی ز هورزلوژیک اظراد، در مرااکل ازلیکۀ 

بیماری به دالیری ههیر اظسردای، خسکالگی ز اخکالل  در 

عمرکردهککای اسککی ز ارکالککی تهککاهر هداشککاله باشککدد، 

هایی که توسکت پزشکک مغکز ز بدابراین، اکالفا به آزمون

اعصاب اهجاا ز تأثیر آن بر عمرکرد شداخالی بیمکاران بکا 

 اوههشود، کاظی هیسبس هماناسالفاده می EDSSتوجه به 

تغییر مقیا( زضعیب  ،های این پژزهش هشان دادکه یاظاله

تکوان اسالرش هاتواهی در بیماران مبالل بکه ااسا(س را همکی

هادیککده ارظککبس اخککالل  در عمرکککرد ااظهککۀ رزیککدادی 

غیرکلمی بر زهدای ظردی ز اجالماعی بیمار تأثیر مدفکی 

هیکازردن رزیکدادهای شخصکی  خاطر دن ماهدد بهااارمی

هکدادن  هکای جغراظیکایی، تشکخیدرززمره، تشخید جهب

شکود ککه ترتیب، توصکیه مکیز زمان رزیدادن بدین مکان

مالخصصان مغز ز اعصاب ز همچدکین، مالخصصکان امکور 

 بر معایدات بالیدی بیماران مبکالل بکه ااسا(س بخشی، اظززنتوان

شکداخالی ایکن بیمکاران ههیکر زانرهکای عصببه مشخصکه

 سکدددها هیز توجهااظهۀ آن کلمی ز غیرکلمیعمرکردهای
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