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بررسي کارکردهاي عصب روانشناختي در بيماران مبتال به ديابت نوع دو
تاريخ دريافت - 44/4/62 :تاريخ پذيرش44/2/11 :
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خالصه
مقدمه
بيماری ديابت مي تواند بر كاركردهای شناختي در مبتاليان تاثير بگذارد ،بررسي اين اثرگذاری و راههای
پيشگيری از آن در بهبود سالمت سالمندان جامعه مفيد خواهد بود .هدف از اين پژوهش بررسي كاركردهای
عصب روانشناختي (حافظه ،تمركز ) در بيماران مبتال به ديابت نوع  2است.
روش کار
اين پژوهش از نوع توصيفي  -تحليلي و در زمرهی تحقيقات علي– مقايسهای (پس رويدادی) است كه جامعهی
آماری شامل كليهی مبتاليان به ديابت دو مراجه كننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم صديقه طاهره و
كارمندان آزمايشگاههای تشخيص طبيافراد شهرستان اصفهان در تابستان سال  1362بودند .به شيوه نمونهگيری

 - 1كارشناس ارشد روانشناسي باليني،

دردسترس تصادفي گروه بيماران مبتال به ديابت نوع دو ( )n=33انتخاب و با يک گروه از افراد سالم ( )n=31از

دانشكده علوم انساني ،دانشگاه آزاد نجفآباد،

لحاظ سن و جنس وساير متغيرهای جمعيتشناختي همتا شدند .ازآزمون حافظهی وكسلر و تست استروپ استفاده

نجفآباد ،ايران

شد .دادهها با روش مقايسهی ميانگينهای دو گروه (آزمون تي) و ضريب همبستگي پيرسون باكمک نرمافزار

- 2دانشيار نوروپسيكولوژي ،دانشكده روان-

 SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

شناسي ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران

نتايج

 - 3استاد ،فوق تخصص غدد مترشحه داخلي،

نشان داد بيماران مبتال به ديابت نوع دو از لحاظ شاخصهای توجه و تمركز (زمان صرف شده در آزمون استروپ

دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي

و خطای درجاماندگي) نسبت به گروه گواه ضعيفتر عمل ميكنند )sig=3( .همچنين بين اين دو گروه از لحاظ

اصفهان ،اصفهان ،ايران

حافظهی منطقي تفاوت معنادار وجود دارد( .)sig=3ساير يافتهها نشان داد بين حافظه با قندخون رابطهی معناداری
وجود ندارد.
نتيجه گيري
ميتوان گفت بيماریهای جسمي نظير ديابت مي تواند در ايجاد اختالل در عملكردهای عصب روانشناختي اين
بيماران تاثير داشته باشد .بيماری ديابت در سيستم حافظه و تمركز بيماران اختالل ايجاد كرده ،عملكرد اين دسته

*نجفآباد -دانشگاه آزاد نجفآباد ،نجفآباد،
ايران
تلفن+69- 6112292442:
email:
Faeze.khanlarzade@gmail.com

از افراد در بلندمدت كاهش مييابد.
کلمات کليدي :ديابت نوع  ،2حافظه ،كاركرد عصب روانشناختي
پي نوشت :اين مقاله فاقد تضاد منافع است.
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مقدمه

ديابت نوع دو يک عامل مهم خطرآفرين برای بيماری دمانس

جسم و روان بهعنوان دو جنبه از وجود انسان همواره برر يكرديگر

عروقي )VD( 1به شمار ميرود و نقش درماني انسولين بر روی

تاثيرگذارنررد و وضررعيت يكرري از آنهررا مرريتوانررد تعيررينكننرردهی

شناخت قابلبررسي است .اين بيماریها در بسياری از پروسههای

وضررعيت ديگررری باشررد .بيماريهررای جسررمي از نظررر شرريميايي و

مولكولي با هم مشترک هستند كه باعث پيشروی روند زوال

فيزيولوژيكي ميتوانند موجب پديد آمدن اختالالت رواني شوند.

ميشود .تحقيقات نشان ميدهد كه هورمون انسولين مهمترين

بيماران مبتال به بيماریهای مزمن جسمي به دليل وضرعيت دشروار

عامل موثر بر رشد و تمايز سلول مكانيسمهای ترميم سلولي،

و ناكامكننده بيمراری خرود دررار اخرتالالت و مشركالت روانري

متابوليسم انرژی و مصرف گلوكز ميباشد ( .)1انسولين فقط قند

مي شوند كه يكي از مهمتررين اختالالتري كره ايرن بيمراران برا آن

خون را تنظيم نميكند ،بلكه به عنوان فاكتور رشد در سلولهای

روبرو ميشوند مشكالت شناختي است .حافظه ،تمركز ،هوشياری

سيستم عصبي مركزی عمل ميكند ( .)2-4بنابراين تخريب

و جهتيابي درار ضعف ميشوند ،حتي ممكن است اين بيمراران

انسولين نه تنها بر سطح گلوكز خون موثر است ،بلكه باعث

اختالالتي در قضاوت داشته باشند .در اين شرايط بيماری جسمي

اختالل در بسياری از فرايندهای سلولي ميشود.

فرد را از نظر رواني آسيبپذير ميسازد و منجر به ابتال به اخرتالل

اين مسئله به اين دليل ضرورت و اهميت دارد كه كاركردهای

رواني ميشود (.)1

عصبروانشناختي با توانايي تصميمگيری ،قضاوت و حلمساله

ديابت مليتوس نوع دو يک اختالل مزمن متابوليک در بدن است

در ارتباط ميباشند ،در صورتيكه اين كاركردها در بيماران

كه سرعت و توانايي بدن در استفاده و سوخت و ساز كامل قندها

ديابتي درست عمل كند ،پايبندی به درمان بيشتر ميشود .از

كاهش مييابد .در اين بيماری واكنشهای داخل سلولي كاهش

طرف ديگر عملكرد حافظه ،توجه و تمركز به شدت با قندخون

مي يابد و اثربخشي انسولين در تحريک جذب گلوكز توسط

در ارتباط است كه ما در اين پژوهش اين موضوع را با روش

بافتها كم ميشود .در نتيجهی مختل شدن سوخت و ساز در

عملياتي و آزمونهای عصبروانشناختي مورد سنجش و بررسي

بدن قند خون از حد طبيعي خود باالتر ميرود و در نهايت عاليم

قرار داديم .هدف اين پژوهش بررسي كاركردهای عصب-

شاخص ديابت به صورت پرخوری ،پرنوشي و پرادراری ظاهر

روانشناختي در بيماران مبتال به ديابت نوع دو ميباشد.

ميشود ( .)6بهگفتهی متخصصان بيماری ديابت عالوه بر

روش کار

عوارض جسمي عوارض رواني همچون اختالل خواب ،عدم

پژوهش از نوع توصيفي -تحليلي و در زمرهی تحقيقات علي–

تمركز ،اضطراب و افسردگي را نيز موجب ميشود كه با شناسايي

مقايسهای (پس رويدادی) است .جامعهی آماری شامل كليهی

بهموقع و با كنترل اين بيماری ميتوان بهراحتي از عوارض فوق

مبتاليان به ديابت دو مراجه كننده به مركز تحقيقات غدد و

پيشگيری كرد .بيماران ديابتي به دليل بيماری خود اغلب مايل به

متابوليسم صديقه طاهره و كارمندان غيرديابتي آزمايشگاههای

حضور در مجامع عمومي و خروج از منزل نيستند و در روابط

تشخيص طبي شهرستان اصفهان در تابستان سال  1362ميباشد .به

اجتماعي درار اضطراب ميشوند .از اين رو به اين بيماران عالوه

شيوهی نمونهگيری دردسترس تصادفي گروه بيماران مبتال به

بر خدمات پزشكي بايد خدمات اجتماعي و روان پزشكي نيز ارائه

ديابت نوع دو ( )n=33با يک گروه از افراد سالم ( )n=31از

شود .عوارض رواني در بيماران ديابتي مزمن و حاد بيشتر

لحاظ سن و جنس و ساير متغيرهای جمعيتشناختي ،عدم ابتال به

مشاهده شده است ،همچنين ممكن است برخي از اين بيماران به

بيماری مزمن ،بيماریهای روانشناختي و مصرف دارو همتا شدند.

دليل شدت بيماری با افت عصبي و دمانس مواجه شوند (.)1

1 Vascular Dementia
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معيارهای ورود و خروج به مطالعه عبارتند از سن باالی  93سال و

 IIIميتواند به گونهای كارآمد جمعيتهای باليني و بهنجار را از

شاخص تودهی بدني 1بين  24تا  .32عدم ابتال به بيماریهای روان-

يكديگر تميز دهد .گروههای باليني مختلف همواره نمرهای پايينتر

شناختي و ساير بيماریهای مزمن جسماني و مصرف دارو .گروه

از نمونهی هنجاريابي شده به دست ميآورند ( .)14 ،4برای مثال

گواه شامل افرادی بود كه عالوه بر اين مبتال به ديابت نبودند.روش

بيماران درار بيماری آلزايمر خفيف ،در بيشتر شاخصهای اوليه

اجرا به اين شكل بود كه پس از مكاتبه با مسئولين و اخذ مجوز به دو

بجز شاخص حافظه فعال نمرههايي با دامنهی  21 - 93با ميانگين 93

مركز تحقيقات غدد و متابوليسم صديقه طاهره مراجعه شد .آزمايش-

ميگيرند ].[2

های قند خون ناشتا 2و هموگلوبين A1C

3

در آزمايشگاه مركز

در اين تحقيق برای سنجش توجه و تمركز بيمار آزمون رنگ -واژه-

ديابت از آنها گرفته شد .تست حافظه و توجه مبتال به ديابت در

ی استروپ 2انتخاب شده است .اين آزمون در سال  163توسط
9

مركز ديابت و تستهای افراد سالم در آزمايشگاه اجرا شد .برای

جان ريدلي استروپ معرفي شده است .تست استروپ در شكل

سنجش مقدار قند ناشتا دستگاه اتوآناليزور 4و برای هموگلوبين A1C

اصلي خود شامل رهار مرحله است ،ولي در نسخههای جديد دارای

پيش دستگاه كوباس اينتگرا در آزمايشگاه مورد استفاده قرار

سه مرحله است كه به ترتيب شامل تشخيص رنگها،كوششهای

گرفت .در اين پژوهش برای سنجش متغيرهای روانشناختي

هماهنگ (خنثي) و كوششهای ناهماهنگ يا تداخلي (هيجاني)

ازآزمون حافظهی منطقي وكسلر و تست استروپ استفاده شد.

است ( .)11در مرحلهی اول از آزمودني خواسته ميشود هر ره

مقياس حافظهی وكسلر 9كه در سال  164توسط وكسلر ساخته شد،

سريعتر نام رنگهايي را كه بر روی يک كارت مخصوص نوشته

يک مجموعه آزمون مركب است كه به طور انفرادی اجرا ميشود و

شده است را بگويد .مرحلهی دوم آزمايش خواندن كلماتي خنثي

برای درک بهتر بخشهای مختلف حافظهی بيمار طراحي شده

است كه هر كدام با يک رنگ راپ شدهاند .مرحلهی آخر شامل

است .اين ابزار سنجش ماهرانه كه به طور جامع روابط پيچيدهی

گفتن اسامي رنگها است كه با رنگ ديگری راپ شدهاند .در هر

مغز/رفتار را كه در يادگيری و حافظه درگير است ،بررسي ميكند

سه مرحله زمان واكنش و تعداد خطاها ثبت ميشوند .اولين شاخص

و نهمين آزمون متداولي است كه توسط روانشناسان باليني استفاده

زمان آزمايش و دومين شاخص تعداد اشتباهات است كه به اين

ميشود ( .)7در اين تحقيق برای سنجش حافظهی كوتاهمدت از

شاخص خطای تداخل گفته ميشود ( .)16پايايي اين آزمون برای

خردهآزمون حافظهی منطقي استفاده شدهاست .همساني دروني اين

كارتهای اول و دوم  3/99و برای كارت سوم 3/93گزارش شده

آزمون برای نمرههای خرده مقياس اوليه در دامنهی  3/24تا  3/63در

است ( .)11اين آزمون به نارساييهای توجه و بازداری خيلي

مورد همهی گروههای سني گزارش شده است و شاخصهای اوليه

حساس است و روايي آن مطلوب گزارش شده است ( .)14با

دارای ضرايب همساني بهتر يعني  3/92يا باالتر ميباشد و قابليت

استفاده از نمونهی دانشجويي ضريب پايايي بازآزمايي برای دو هفته

اعتماد آزمون با استفاده از فرمول ضريب آلفای كرونباخ  3/9به

 3/21محاسبه شد و روايي صوری آن به تاييد يک متخص عصب-

دست آمده است ( .)5 ،7ضرايب پايايي به روش آلفای كرونباخ

شناس و دو روانشناس باليني رسيد (.)12

برای خرده مقياسها از دامنهی  3/9تا  3/9و برای شاخصها از

ميانگينهای دو گروه تي و ضريب همبستگي پيرسون با كمک نرم-

 3/2تا  3/99قرار داشت .ضريب توافق ارزيابان حتي در مورد

دادهها با روش مقايسه

افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

خردهمقياسهايي كه بيشترين تاثير را از قضاوت ارزشيابان
ميپذيرند برابر  3/63است .شواهد زيادی بيانگر آنند كه WMS-

نتايج
تعداد حجم نمونه  91نفر بودند كه در دو گروه مبتال به ديابت دو

)1 Body mass index (BMI
)2 Fast Blood Sugar (FBS
)3 Hemoglobin A1C (Hb A1C
4 Auto Analyzer
7 Cobas Integra
6 Wechsler Memory Scale

( )n=33وگروه افراد سالم ( )n=31از هر دو جنس بود .ميانگين و

7 Stroop Color-word Test
8 John Ridley Stroop
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 /سال ،و گروه گواه

نتيجه گرفت بين افراد مبتال به ديابت  2و افراد سالم از نظر عملكرد

انحراف معيار سني گروه ديابتي  9 /31و

 92/32و  /29سال بود .بيشترين فراواني تحصيالت در گروه

حافظه تفاوت معنادار وجود دارد .ميزان تي  14/21و ميانگين انحراف

ديابتي تحصيالت ديپلم با  ،% 34/كمترين دكترا با  % 9/6بود ،در

استاندارد

ميباشد.جهت بررسي تفاوت ميان زمان صرف

گروه گواه بهترتيب تحصيالت ديپلم و دكترا با  32/3و  3/2از

شده در تست استروپ در بين بيماران ديابت نوع دو و افراد سالم از

بيشترين و كمترين فراواني برخوردار بودند .متغير سن با آزمون تي

روش روش تي مستقل استفاده شده است كه نتايج در جدول  2آمده

مستقل ومتغيرهای جنس و تحصيالت با آزمون كایدو با هم مقايسه

است.نتايج حاصل از بررسي دو گروه سالم و ديابتي از لحاظ

شدند ،بين دو گروه از لحاظ متغيرهای دموگرافيک تفاوت معناداری

عملكرد در سه مرحلهی آزمون استروپ نشان ميدهد كه بين اين دو

مشاهده نشد.ميانگين قندخون و انحراف معيار در گروه سالم به

گروه در هر سه مرحلهی آزمون استروپ تفاوت معناداری وجود

ترتيب  69/ 4و  ،9/31در گروه ديابتي  1 9و  4/26ميباشد.

دارد ( )sig=3كه نشان ميدهد بين افراد مبتال به ديابت و افراد سالم

همانطور كه در جدول 1مشاهده ميشود ،ميزان ضريب معناداری

9/

از لحاظ توانايي در عملكرد در آزمونهای مرتبط با توجه و تمركز
تفاوت وجود دارد.

 /333است كه نشان ميدهد بين عملكرد حافظه در افراد سالم و
افراد مبتال به ديابت تفاوت معنادار وجود دارد ،به اين ترتيب ميتوان

جدول - 1نتايج آزمون تي مستقل در تفاوت بين دو گروه ديابت و سالم از لحاظ حافظه
گروه

T

درجهی آزادی

سالم

14/21

33

ضريبمعناداری
دوسويه

ميانگينانحراف معيار

حداقل

حداكثر

9/

/

2/4

3/33

جدول - 6نتايج آزمون تي مستقل در تفاوت بين دو گروه ديابت و سالم از لحاظ زمان صرف شده در تست استروپ
t

گروه

سالم

درجه ی
آزادی

ضريب معناداری دوسويه

اختالف ميانگين

حداكثر

حداقل

زمان 1

9/2

33

3/33

99/2

3/2

93/2

زمان 2

12/2

33

3/33

114/

6 /4

133/2

زمان 3

13/2

33

3/33

136/9

119/6

193/4

جدول -1نتايج آزمون تي مستقل در تفاوت بين دو گروه از لحاظ تعداد خطا در تست استروپ
درجه ی

ضريب معناداری

ميانگين انحراف

آزادی

دوسويه

استاندارد

خطای 2

2/3

33

3/24

t

گروه

سالم
ديابت

حداقل

حداكثر

3/24

3/1

1/3

خطای 3

4/2

33

3/33

3/2

1/9

4/9

خطای 2

3/9

29

3/331

3/

3/22

3/9

خطای 3

2/2

29

3/33

4/2

3/4

9/1

جدول - 4نتايج آزمون ضريب همبستگي جهت بررسي رابطه بين حافظه با قند خون و هموگلوبين A1C
حافظه

همبستگي پيرسون

Hb A1C

3/161

FBS

3/139

ضريب معناداری
3/322
3/323
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جهت بررسي تفاوت ميزان خطای درجاماندگي در تست

( .)19براساس پژوهش هان

استروپ در بين بيماران ديابت نوع دو وافراد سالم از روش روش

ميتواند يكي از عوامل خطرآفرين برای ابتال به دمانس باشد ،البته

تي مستقل استفاده شده است كه نتايج 3در جدول آمده است.

مكانيسمهای بيماریزايي مرتبط با آن هنوز بهدرستي شناخته

نتايج حاصل از بررسي دو گروه سالم و ديابت از لحاظ تعداد

نشده است ( .)12بهنظر ميرسد كه بيماری ديابت در سيستم

خطا در تست استروپ در جدول  3نشان ميدهد كه بين افراد

حافظهی بيماران اختالل ايجاد كرده ،حافظهی اين دسته از افراد

مبتال به ديابت و افراد سالم از لحاظ تعداد خطا در دو مرحلهی

در بلندمدت كاهش مييابد .بيماران مبتال به آلزايمر در برابر

آزمون استروپ تفاوت معناداری وجود دارد ( )sig=3كه نشان

بيماری ديابت نوع دو آسيب پذيرتر هستند و امكان وجود ارتباط

ميدهد اين فرضيه تاييد ميشود .يعني بين افراد مبتال به ديابت

ميان پروسهای كه باعث كاهش سلولهای مغزی و سلولهای

و افراد سالم از لحاظ توانايي در عملكرد در آزمونهای مرتبط با

بتای پانكراس در اين بيماریها ميشود ،وجود دارد ( .)15افراد

توجه و تمركز تفاوت وجود دارد.

مبتال به ديابت در آزمونهای توجه و تمركز نسبت به افراد گروه

جهت بررسي رابطه ميان حافظهی منطقي با هموگلوبين  A1Cو

گواه عملكرد ضعيفتری از خود نشان دادند .پژوهش بايلسز 4و

قندخون در آزمودنيها از آزمون ضريب همبستگي استفاده شده

همكاران ( )1664مبني براين كه ديابت ميتواند با عملكرد

است كه نتايج در جدول آمده است.

شناختي رابطه داشته باشد ،با اين يافته همخواني دارد ( .)16در

همانطور كه در جدول  4مشاهده ميشود ميزان ضريب معناداری

انسانها سن به تنهايي با كاهش محصوالت متابوليسمي ،كاهش

حافظه  3/322 A1Cو ضريب معناداری حافظه و قندخون 3/323

مصرف گلوكز در اثر كمبود انسولين يا در نتيجهی كم شدن

ميباشد كه نشان ميدهد عملكرد حافظه با ميزان

حساسيت گيرندهی انسولين مرتبط است باال رفتن سطح انسولين

هموگلوبين  A1Cو قندخون در دو گروه آزمودني رابطهی

سيستم عصبي مركزی مقدار  IDAكاهش يافته را كمتر و كمتر

معناداری ندارد.

ميكند ( .)23در نتيجه باعث افزايش ذخاير بتاآميلوئيد خارج

( )2339بيماری ديابت نوع دو

سلولي ميشود بنابراين اختالل در سطح انسولين جايگاههای عمل

بحث
اين پژوهش با هدف بررسي كاركردهای عصب روانشناختي
(حافظه ،تمركز) در بيماران مبتال به ديابت نوع دو انجام شد.
يافتههای حاصل از اين پژوهش نشان داد افزايش قندخون
ميتواند عملكرد حافظه و توانايي تمركز را مختل كند .نتايج
حاصل از اين پژوهش با پژوهشهای پالستينو 1و همكاران
( )2313همخواني دارد  ،مبني بر اين كه كه درمان با انسولين
ميتواند در كند شدن زوال شناختي موثر باشد ( .)18مقايسهی
كاركرد حافظهی دو گروه سالم و ديابتي نشان داد بين اين دو
گروه از لحاظ حافظهی منطقي تفاوت معنادار وجود دارد .اين
يافته با پژوهش بروئل 2و همكاران ( )2336همراستا ميباشد،
مبني بر اين كه ديابت نوع دو موجب كاهش حجم لوب پيشاني و
هيپوكامپ شده ،در نتيجه حافظهی كالمي -بياني كاهش مييابد
Plastino
Bruhel

1
2

گوناگوني در مسير زوال عملكرد شناختي ايجاد ميكند ( .)21در
بررسي رابطه ميان قند خون و حافظه در دو گروه آزمودني رابطه-
ی معناداری بين قند خون و حافظه بهدست نيامد ،يعني با افزايش
مقدار قند خون عملكرد حافظه كاهش نمييابد .قندخون و حافظه
رابطه ی مستقيمي با هم ندارند ،يعني در دو گروه آزمودني با
افزايش ميزان قند خون عملكرد حافظه ضعيفتر نشد .رون
عوامل مختلفي مانند تحصيالت ،ژنتيک ،هوش و حتي رشتهی
تحصيلي بر عملكرد حافظه اثر ميگذارند و قند خون تنها يكي از
فاكتورهای موثر ميباشد .بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده
از اين مطالعه ميتوان گفت افزايش قند خون ميتواند حافظه را
تضعيف كند ،ولي عوامل ديگری كه مرتبط با سبک زندگي
افراد هستند ،وجود دارند كه ميتوانند با تقويت حافظه اثرات
مخرب افزايش قند خون را كاهش دهند .نتيجهی حاصل از اين
Haan
Biessels

3
4
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فائزه خانلرزاده و همکاران

فرضيه با پژوهش لوشينگر 1و همكاران ( )2331ارتباط خطر

كمتری است ،همكاری آزمودنيها شده ،روند انتخاب آزمودني-

آلزايمر در بين افراد مبتال به ديابت در مقايسه با غير مبتاليان 3/1

ها و انجام پژوهش را تسهيل ميكند.

ميباشد و ارتباط نسبتا كمي بين اين دو بيماری وجود دارد
همخواني دارد ( .)22همچنين با پژوهش رايان )2333( 2مبني بر

نتيجه گيري

اينكه افراد ديابتي نسبت به همساالن خود در عملكرد حافظه و

بهطور كل نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد ميان دو گروه

يادگيری بيشتر درار اشتباه شده ،نه تنها كلمات كمتری را ياد

شركتكننده در اين پژوهش از لحاظ عملكرد حافظه و تمركز

ميگيرند ،بلكه تعداد كمتری از آنها را ميتوانند به ياد بياورند

تفاوت وجود دارد .به اين صورت كه افرد مبتال به ديابت نوع دو

ناهمسو است ( .)23بررسي رابطه ميان حافظه و هموگلوبين

از نظر عملكرد شناختي حافظه و تمركز نسبت به افراد سالم

 A1Cنشان داد در دوگروه آزمودني نشان داد كه بين اين دو

ضعيفتر عمل ميكنند.كاركردهای بدن مثل فعاليت دستگاه

رابطهی مستقيمي وجود ندارد ،به اينصورت كه با افزايش A1C

عصبي با عوامل روانشناختي در بيماریها مرتبط است كه در

عملكرد حافظه به همان نسبت ضعيفتر نشد ،بنابراين ميان اين دو

مراقبت از اين دسته از بيماران عالوه بر متغيرهای فيزيولوژيک

رابطهی مستقيمي وجود ندارد .اين يافته با پژوهش اسيپف 3و

بايد به شاخصهای روانشناختي و عملكرد آنها نيز توجه شود.

همكاران ( )2312ناهمسو است .اسيپف و همكاران رابطهی

روانشناسان سالمت كه رابطهی شرايط رواني و فرايندهای

هموگلوبين  A1Cو حافظه را در كودكان مبتال به ديابت نوع

رفتاری را با بيماری و سالمت بررسي ميكنند ،ميتوانند نقش

يک بررسي كردند ،نتيجهی اين بررسي وجود رابطهی معنادار بين

مهمي در تعيين سبک زندگي سالم برای بيماران ايفا كنند .روان-

حافظه و هموگلوبين  A1Cبود ( .)24در اين پژوهش محقق اين

شناسي سالمت كه يكي از تخصصهای روانشناسي باليني است،

رابطه را در افراد باالی  93سال مبتال به ديابت نوع دو بررسي

نقش عوامل روانشناختي در سالمتي ،بيماری و كنار آمدن با

كرد ،نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد در اين دو گروه با

مشكالت بهداشتي را بررسي ميكند .روانشناسان سالمت با

افزايش  A1Cكاركرد حافظه افت نميكند ،دليل اين تفاوت

پيروی از مدل زيستي -رواني -اجتماعي نقش عوامل زيست-

ميتواند نشاندهندهی تاثير ساير عوامل بر عملكرد حافظه باشد.

شناختي ،روانشناختي و اجتماعي در بيماری جسمي ،رگونگي

اين پژوهش مانند ساير پژوهشها با محدوديتهايي روبرو بود،

تعامل اين عوامل و تاثير آنها بر بيماری و سالمتي را بررسي

يكي از محدوديتهای پژوهش عدم مقايسهی گروهها از لحاظ

ميكنند(  .)2بنابراين با توجه به يافتههای حاصل از اين پژوهش

تفاوتهای فردی بود ،همچنين عدم غربالگری ساير بيماریها

و همچنين پژوهشهای مشابه روانشناسان سالمت ميتوانند

در بين گروهها يافتههای پژوهش را با محدوديت روبهرو ميكرد.

عوامل خطر بيماری و همرنين عوامل محافظ سالمتي را شناسايي

جهت انجام بررسيهای دقيقتر پيشنهاد ميشود در پژوهشهای

كرده ،نقش مهمي در اشاعهی رفتارهای سالم و پيشگيری از

آتي در اين گروه از بيماران آزمونهای دقيقتری برای سنجش

رفتارهای ناسالم داشته باشند.

شاخصهای روانشناختي توجه و تمركز و حافظه ،با هدف
رسيدن به نيم رخ عصب -روانشناختي اين افراد انجام گيرد،

تشكر و قدرداني

همچنين گروههای بيمار و سالم قبل از مقايسه ،از لحاظ

از زحمات آقای دكتر نظام الدين قاسمي و همچنين كارمندان

شاخصهای سالمت كامال غربالگری و همگن شوند ،همچنين

مركز تحقيقات غدد و متابوليسم شهرستان اصفهان كه در انجام

استفاده از آزمونهايي كه اجرای آنها سادهتر و نيازمند زمان

اين پژوهش ياری كردند ،تشكر و قدرداني مي شود.

1

Luchsinger
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3
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2
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