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Abstract
Introduction: The aim of this study was the evaluation of working memory capacity, planning
and problem-solving ability in women survivors of breast cancer compare with healthy subjects.
Materials and Methods: In this causal-comparative study, women survivors of breast cancer
with history of chemotherapy along with healthy women without any history of chronic diseases
using available sampling method and were selected. Data were collected using demographic
characteristics questionnaire, anxiety and depression tests; Tower of London (and N-Back tests.
Finally data were analyzed by SPSS software via independent t test.
Results: The results were shown significant differences in all indicators of N-back (P = 0.001)
(average of correct answers and total test time) and the Tower of London test (number of
movement (P = 0.001), planning time (P = 0.008) and thinking time (P = 0.001)) in
chemotherapy group compared with healthy subjects.
Conclusions: The results were indicated on problems in active memory and the ability to
solving problem and planning among the survivals of breast cancer with a history of
chemotherapy compared to non-affected counterparts. Due to the stability of effects of
chemotherapy on brain functions, health professionals should follow-up side effect after
treatment, in order to reduce these problems.
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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسهای ظرفیت حافظه فعال و توانایی برنامهریزی و حل مسئله در زنان
بقاءیافته از سرطان پستان دارای سابقه شیمیدرمانی با همتایان غیر مبتالء به سرطان انجام گردید.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع پژوهشهای علی مقایسه ای بود که در آن زنان قطع درمان شده از سرطان پستان
دارای سابقه شیمیدرمانی به همراه  61نفر از همتایان غیر مبتالء بدون سابقه بیماریهای مزمن ،به روش نمونهگیری
در دسترس ،از بخش آنکولوژی بیمارستان در سالهای  1394-1391انتخاب شدند .سپس با تکمیل مقیاس اضطراب-
افسردگی ،آزمونهای عصبشناختی حافظه فعال انبک و برج لندن اطالعات به دست آمد .دادههای به دست آمده با
استفاده از آزمون تی مستقل و به کمک نرم افزار  SPSSمورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافتهها :در کل  135نفر در دو گروه سالم و شیمی درمانی شده مورد بررسی قرار گرفتند ( .)N = 61نتایج حاصله
نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در تمامی شاخصهای مربوط به آزمون انبک (( )P = 5/551میانگین پاسخهای
صحیح و زمان کل آزمون) و برج لندن (تعداد حرکات ( ،)P = 5/551زمان برنامهریزی ( )P = 5/559و زمان تفکر
( )P = 5/551بین افراد بقا یافته از سرطان با افراد سالم بود.
نتیجهگیری :نتایج بیانگر وجود مشکالت در حافظه فعال و توانایی حل مسئله و برنامهریزی زنان بقاءیافته از سرطان
پستان دارای سابقه شیمی درمانی نسبت به همتایان غیر مبتالء بود .به دلیل ثبات اثرات ناشی از شیمیدرمانی بر
کارکردهای مغزی زنان بقاءیافته از سرطان پستان ،پیشنهاد میگردد متخصصان حوزه بهداشت در کنار روند
پیگیریهای جسمی پس از درمان ،در جهت کاهش این مشکالت نیز اقدام نمایند.
کلمات کلیدی :سرطان پستان ،شیمی درمانی ،حل مسئله ،حافظه فعال
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه
سرطان بیماری سلولهاست و عالمت مشخصه آن تکثیر
نامحدود و غیرقابل کنترل سلولهایی است که نئوپالسم بدخیم
را تشکیل میدهند [ .]1این بیماری که خود گروه وسیعی از
بیماریها را شامل میگردد ،در همه گروههای سنی و نژادی
وجود داشته و به عنوان یک معضل اصلی بهداشتی و سالمت
جامعه محسوب میشود [ .]2در میان طیف وسیع انواع بیماری
سرطان ،سرطان پستان شایعترین نوع سرطان در میان زنان
بوده و حدود یک سوم کلیه سرطانها در زنان را به خود
اختصاص میدهد [ .]3به طوری که مطابق با گزارش اعالم شده
از سوی سازمان بهداشت جهانی شیوع این نوع سرطان در حال
افزایش بوده و  26درصد کلیه انواع سرطان و  11درصد مرگ و
میر ناشی از آنها را سرطان پستان تشکیل میدهد [ .]4در
کشور ایران نیز بیماری سرطان پستان یکی از شایعترین انواع
سرطان بوده و عالوه بر میزان شیوع باال ،سن ابتالء نیز پایینتر
است [ .]1پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه درمان این
بیماری منجر به افزایش در میزان بهبودی حاصل از درمان
سرطان پستان شده و درمانهای مختلفی که بر روی این گروه
از بیماران به کار گرفته میشود ،باعث افزایش بقاء بیشتر
بیماران گردیده است [ .]6در روند درمانی بیماران مبتالء به
سرطان پستان ،جراحی به عنوان مرحله اصلی درمان و
شیمیدرمانی و پرتودرمانی به عنوان درمانهای کمکی و با
هدف جلوگیری نمودن از متاستاز و افزایش بقاء دراز مدت
بیماران مبتالء مورد استفاده قرار میگیرد [ .]7شیمیدرمانی به
عنوان یک درمان کمکی و موضعی به صورتی گسترده برای
طیف بیماران مبتالء به سرطان به کار گرفته شده و در بهبود
بقاء این گروه از بیماران اثرات فراوانی دارد [ .]9در کنار
سودمندی این درمان ،شیمیدرمانی موجب به وجود آمدن
آسیبهای شناختی مرتبط با درمان و پدیده مغز شیمیایی شده
میشود که به عنوان یک سندرم بالینی شناخته شده به حساب
آمده و در برگیرنده تغییرات ظریف در حوزه شناختی و
حیطههای مختلفی چون پردازش اطالعات ،توجه ،حافظه فعال،
برنامهریزی ،حل مسئله و انعطاف شناختی میگردد [ .]9سه
کارکرد اصلی متأثر از شیمیدرمانی که امروزه توجه
پژوهشگران را به خود اختصاص داده است ،کارکرد حافظه
فعال ،برنامهریزی و حل مسئله میباشد [ .]15مطالعات صورت
گرفته نشان دهنده اثرات عمیق شیمیدرمانی بر روی این
کارکردهای اجرایی میباشند و ضعف در حافظه و مشکالت
برنامهریزی و حل مسئله به عنوان یکی از شکایتهای مطرح
بسیاری از بیماران تحت شیمیدرمانی گزارش شده است [.]11
حافظه فعال به عنوان یک سیستم جامع ،عملکردها و

زیرسیستمهای حافظه بلند مدت و کوتاه مدت را متحد
میسازد و سیستم شناختی مسئول ذخیره سازی موقت و
پردازش اطالعات تعریف میشود [ .]12توانایی سازماندهی/
برنامهریزی و حل مسئله نیز به عنوان یکی از مهمترین
فعالیتهای عالی مغز به شمار میآید و به معنای توانایی تدوین
نقشه راه برای رسیدن به هدف یا تکمیل تکالیف میباشد .افراد
به وسیله برنامهریزی اهداف و وقایع آینده را پیشبینی نموده و
با زمانبندی مناسب اقدامات و فعالیتهای رسیدن به اهداف را
انجام میدهند [ .]13اگرچه مکانیزم نورونی اثرات
شیمیدرمانی بر کارکردهای مذکور به درستی شناخته نشده
است اما رشد و گسترش این آسیبهای شناختی مرتبط با
شیمیدرمانی میتوانند به کیفیت زندگی بیماران و اتخاذ
تصمیمهای درمانی مناسب آنها آسیبهای بسیاری را وارد
نماید [.]14
علیرغم اینکه پدیده مغز شیمیایی شده به عنوان یک سندرم
بالینی بر روی افراد مبتالء به سرطان پستان تحت
شیمیدرمانی مورد تأیید بوده و اثبات شده است [ .]11اما
وجود اثرات بلندمدت شیمیدرمانی بر کارکردهای شناختی
افراد بقاءیافته از سرطان پستان به عنوان یکی از مسائل حل
نشده این حوزه به شمار میرود .به طوری که مطالعاتی از قبیل
پژوهش آهل و همکاران و هادگسون و همکاران[ ]17 ,16بر
عقیدهاند که با شروع درمان مشکالت شناختی ناشی از درمان
شروع شده و به دنیال قطع درمان نیز ادامه مییابد در حالی
پژوهش هرملینک و همکاران و شیلینگ و همکاران []19 ,19
نشان دهنده بازگشت تواناییهای از دست رفته به دنبال انجام
شیمیدرمانی پس از قطع درمان میباشد و به نظر میرسد که
ثبات و یا عدم ثبات این مشکالت عصب شناختی به عنوان
محل اختالف پژوهشهای خارجی پا برجاست .لذا با توجه به
اختالف در یافتههای مطالعات خارجی صورت گرفته و نظر به
عدم همگونی نسبی در یافتههای به دست آمده مبنی بر بقاء
این مشکالت پس از قطع درمان و یا برطرف شدن آنها و
همچنین در نظر داشتن عدم انجام پژوهشی داخلی که به
بررسی مشکالت حافظه فعال زنان درمانیافته از سرطان پستان
پرداخته و در فضای علمی کشور نیز انتشار یافته باشد ،پژوهش
حاضر به مطالعه و مقایسه ظرفیت حافظه فعال و توانایی
برنامهریزی و حل مسئله در زنان بقاء یافته از سرطان پستان
دارای سابقه شیمیدرمانی و همتایان سالم پرداخته است.
یافتههای حاصل از این مطالعه بنیادی به عنوان سنگ بنایی
ارزشمند و چراغ راه برای دیگر مطالعات و کارآزماییهای بالینی
آتی ،مؤثر و مفید خواهد بود.
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روش کار
پژوهش حاضر از نوع مطالعات بنیادی و طرحهای پس رویدادی
است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان قطع درمان شده
از سرطان پستانی بودند که سابقه شیمیدرمانی را در پرونده
پزشکی خود داشته و در فواصل زمانی فروردین  1395تا
فروردین  1391دوره درمانی خود را در بیمارستان شهدای
تجریش تهران به اتمام رسانده بودند .نمونه پژوهش با در نظر
داشتن پیشینه پژوهش در برگیرنده  61نفر از زنان قطع درمان
شده دارای سابقه شیمیدرمانی و  61نفر از زنان غیر مبتالء به
بود که بر اساس نمونهگیری مبتنی بر هدف و لحاظ نمودن
معیارهای ورود و خروج ،از میان مراجعهکنندگان به بخش
آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش جهت پیگیری روند
درمان در سال  1394 -1391انتخاب شدند .روش انجام
مطالعه به این صورت بود که پس از تصویب طرح در مرکز
تحقیقات سرطان و دریافت تائیدیه کمیته اخالق دانشگاه علوم
ثبت
شماره
به
بهشتی
شهید
پزشکی
 IR.SBMU.RETECH.1394.308و انتخاب آزمودنیها
بر اساس پرونده پزشکی و با توجه به معیارهای ورود و خروج،
در بازه زمانی فروردین  94تا خرداد  91از بخش آنکولوژی
بیمارستان شهدای تجریش ،روانشناسان آموزشدیده در
جلسهای انفرادی با بیماران به معرفی خود پرداخته و محتوای
پژوهش و هدف از آن را توضیح میدادند .سپس رضایت آگاهانه
بیماران جهت شرکت در پژوهش بهصورت کتبی اخذ گردیده و
پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی با همکاری آزمودنیها
تکمیل میگردید .در گام بعدی به منظور یافتن مشکالت
روانشناختی اثرگذار بر کارکردهای اجرایی و جداسازی و خارج
نمودن بیماران دچار عالئم اضطراب و افسردگی مصاحبه بالینی
به همراه چک لیست اضطراب ،استرس و افسردگی (DASS-
 )21بر روی این آزمودنیها اجرا گردیده و در صورت احراز عدم
وجود اضطراب و افسردگی در سطح متوسط تا شدید بیماران
بهعنوان گروه نمونه انتخاب و به تکمیل آزمونهای عصب
شناختی پرداختند .گروه همتایان سالم نیز که به صورت
تصادفی و از میان مراجعین همراه در بیمارستان شهدای
تجریش انتخابشده بودند ،پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه
شروع به پر کردن پرسشنامه افسردگی اضطراب و استرس
( )DASS-21کرده و پس از آن آزمون انبک و برج لندن
مطابق با روند اجراشده بر روی بیماران بر روی آنها نیز اجرا
گردید.
معیارهای ورود به پژوهش برای گروه بقاءیافتگان از بیماری
سرطان پستان شامل-1 :زنان مبتالء به سرطان پستان درمان
شده توسط شیمیدرمانی باگذشت حداقل  1ماه از اتمام طول
دوره درمان  -2دارا بودن سنین بین  25تا  15سالگی -3 ،دارا

بودن سطح تحصیالت حداقل راهنمایی -4 ،افرادی که فرم
رضایت آگاهانه را پر کردهاند .معیارهای ورود برای گروه سالم
شامل-1 :همتایان غیر مبتالء بدون سابقه وجود بیماریهای
مزمن و سرطان -2 ،دارا بودن سنین بین  25تا  15سالگی-3 ،
دارا بودن سطح تحصیالت حداقل راهنمایی-4 ،افرادی که فرم
رضایت آگاهانه را پر کردهاند .معیارهای خروج از پژوهش نیز
دربرگیرنده مواردی همچون :وجود سابقه سرطان در گروه
سالم-2 ،دارا بودن سابقه بیماریهای پزشکی و روانپزشکی
مزمن تأثیرگذار بر کارکردهای اجرایی مغز-3 ،افراد دارای سابقه
سوءمصرف مواد مخدر و سیگار-4 ،افراد دارای هر نوع آسیب در
نواحی شنوایی ،بینایی یا مشکالت یادگیری که ممکن است
مانع از انجام درست آزمونها گردد -1 .افراد دارای سابقه پرتو
درمانی و -6افراد دارای سابقه ضربه مغزی .دادههای پژوهش به
وسیله آزمون اضطراب و استرس آزمون حافظه فعال انبک و
آزمون حل مسئله و برنامهریزی برج لندن به دست آمد.
مقیاس افسردگی اضطراب و استرس ( :)DASS-21مقیاس
افسردگی اضطراب و استرس ( )DASSتوسط البیوند در سال
 1991ساخته شده است .این مقیاس دارای دو فرم مختلف
میباشد .فرم اصلی آن  42و فرم کوتاه شده آن  21سؤال دارد
( .)27برای ارزیابی ویژگیهای روانسنجی  DASSالبیوند و
لویباند ( )1991آزمون را در یک نمونه بزرگ غیر
بالینی( )N = 2914اجرا کرده و قابلیت اعتماد آن را با استفاده
از آلفای کرونباخ ،برای هر سه زیر مقیاس افسردگی ،اضطراب و
استرس قابل قبول گزارش کردند؛ که به ترتیب ( 5/94 ،5/91و
 )5/95میباشد .در پژوهش صاحبی و همکاران نیز همسانی
درونی مقیاسهای  DASSبا استفاده از آلفای کرونباخ برای
مقیاس افسردگی  ،5/77اضطراب  5/79و مقیاس استرس 5/79
به دست آمده است .روایی این آزمون نیز بهصورت تحلیل
عاملی و اعتبار مالک آن در پژوهش مذکور مورد بررسی قرار
گرفت که در نتیجه آن ،عامل استرس  ،%17/21عامل افسردگی
 %11/59و عامل سوم اضطراب  %14/32در مجموع 44/66
درصد از واریانس را تعیین میکنند .همبستگی زیر مقیاس
افسردگی این آزمون با آزمون افسردگی بک  ،5/75همبستگی
زیر مقیاس اضطراب  DASSبا آزمون اضطراب زانک  5/76و
همبستگی مقیاس استرس  DASSبا استرس ادراک شده
 5/49تعیین شده است [.]25

آزمون ان -بک ()N-Back
این آزمون از جمله پرکاربردترین ابزارها ،برای سنجش حافظه
فعال میباشد که در آن تعدادی محرک بینایی به صورت
سریالی ،پشت هم و با سرعت  355میلیثانیه بر روی صفحه
نمایشگر رایانه ظاهر میگردد و آزمودنی باید در صورت تشابه
هر محرک با محرک قبل کلید نشانگر سمت چپ رایانه و در
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صورت عدم تشابه کلید نشانگر سمت راست رایانه را فشار دهد.
فاصله زمانی ارائه هر تصویر با تصویر قبل  2ثانیه میباشد .در
این آزمون از یک مجموعه  32تایی از تصاویر که شامل تصاویر
بیمعنی میباشد ،استفاده شده و زمان پاسخ دهی نیز توسط
رایانه ثبت میگردد [.]21

حلقه و تمام شدن تکلیف .زمان برنامهریزی و زمان تفکر بعدی
محاسبه شده و در نهایت میانگین تعداد حرکات ،میانگین زمان
برنامهریزی و میانگین زمان تفکر ثبت و نشان داده میشود .این
آزمون در پژوهشهای داخلی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته
و روایی و پایایی آن در حد عالی گزارش شده است [.]22

آزمون برج لندن ()London- Tower

یافتهها

این آزمون را نخستین بار شالیس برای ارزیابی یکی از
کارکردهای اجرایی مغز ،یعنی برنامهریزی و حل مسئله (که به
عملکرد لوب پیشپیشانی حساس است) مطرح کرد و نگاشت
کامپیوتری آن در سال  1993طراحی شد .در این مطالعه نیز از
نسخه رایانهای این آزمون استفاده گردید .در نسخه رایانهای
آزمون از شرکت کنندگان خواسته میشود تا مجموعهای از
مهرههای رنگی سوار شده بر سه میله عمودی را برای جور
کردن با یک هدف مشخص جابه جا کنند .شرکت کنندگان
میبایست با رعایت سه قانون زیر تمام مهرهها را از میله اول به
میله سوم منتقل کنند :الف) جابه جایی فقط یک مهره در یک
زمان معین؛ یعنی دو مهره را نمیتوان همزمان حرکت داد .ب)
یک مهره را نمیتوان در حالی که مهره دیگر در حال جابه جا
شدن است ،جا به جا شده یا تکان داده شود .ج) قانون سوم و
مهمترین قانون این است که مهره بزرگتر در هیچ حالتی نباید
روی مهره کوچکتر قرار گیرد .نتایج نهایی که در هر مرحله به
وسیله رایانه ثبت میشود ،به قرار زیر است )1 :تعداد حرکات
انجام شده به وسیله آزمودنی )2 ،زمان برنامهریزی که عبارت
است از فاصله زمانی بین ارائه تکلیف روی صفحه و حرکت
اولین حلقه به وسیله آزمودنی و  )3زمان تفکر بعدی یا زمان
اجرای آزمون ،که عبارت است از فاصله زمانی بین اولین حرکت

حجم نمونه پژوهش حاضر  135نفر بودند که در دو گروه
بقاءیافته از سرطان پستان دارای سابقه شیمیدرمانی ( 61نفر)
و گروه همتایان غیر مبتالء ( )61قرار داشتند .میانگین طول
دوره اتمام درمان در گروه بقاءیافتگان  17/59ماه بود .میانگین
سنی نیز در گروه زنان بقاءیافتگان از سرطان پستان  44/57و
در گروه همتایان غیر مبتالء بدون سابقه بیماری مزمن 42/11
به دست آمد ،بیشترین فراوانی تحصیالت در گروه بقاءیافتگان،
تحصیالت دیپلم با  %17و کمترین تحصیالت ،دکتری با %11
بود .در گروه همتایان غیر مبتالء نیز بیشترین فراوانی
تحصیالت ،مربوط به دیپلم با  %72/1و کمترین میزان
تحصیالت مربوط به دکتری با  %7/1به دست آمد .همچنین
 %92/1زنان بقاءیافتگان از سرطان پستان متأهل و %77/1
خانهدار بودند که این مورد در همتایان غیر مبتالء به ترتیب
 %77/1و  %42/1به دست آمد .در جدولهای  1و  2مولفههای
توصیفی (میانگین و انجراف استاندارد) مربوط به نتایج
آزمونهای برج لندن و آزمون انبک به همراه نتیجه آزمون t
مستقل جهت بررسی معناداری یافتهها به تفکیک در دو گروه
زنان بقاءیافته و سالم ارائه شده است.

جدول  :1عملکرد زنان بقاءیافته از سرطان پستان و همتایان غیر مبتالء در آزمون برج لندن
زنان بقاءیافته از سرطان پستان

همتایان غیر مبتالء

T

P

تعداد حرکات

13/21 ± 2/44

15/49 ± 1/99

1/67

5/551

زمان برنامهریزی

24/11 ± 9/51

19/13 ± 7/12

2/75

5/559

زمان تفکر

97/95 ± 21/76

67/79 ± 27/77

3/34

5/551

آزمون برج لندن

اطالعات در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
جدول  :2مقایسه عملکرد زنان بقاءیافته از سرطان پستان و سالم در آزمون انبک
آزمون انبک
پاسخهای صحیح
زمان کل

T

P

16/35 ± 1/91

19/25 ± 2/49

-1/95

5/551

171/75 ± 41/71

115/62 ± 39/72

6/37

5/551

زنان بقاءیافته از سرطان پستان

همتایان غیر مبتالء

اطالعات در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
به منظور بررسی متغیر برنامهریزی و حل مسئله در زنان
بقاءیافته از سرطان پستان از آزمون برج لندن استفاده شد.

مقایسه نتایج حاصل از تحلیل دادهها به وسیله tمستقل در
شاخصهای آزمون برج لندن تفاوت معنیداری را در میزان

مجله پژوهش سالمت؛ دوره دو؛ شماره چهار؛ صفحات 772-712

ملکزاده مغانی و همکاران

222

تعداد کل حرکات برای حل مسئله ()t = 1/67 ،P > 5/551
زمان برنامهریزی ( )t = 2/75 ،P > 5/559و زمان تفکر
( )t = 3/34 ،P > 5/551دو گروه را نشان داد که مقایسه
میانگینهای بهدستآمده بیانگر باال بودن تعداد حرکات ،زمان
برنامهریزی و زمان تفکر در افراد بقاءیافته از سرطان پستان
دارای سابقه شیمیدرمانی بود که نشان دهنده وجود ضعف در
کارکرد برنامهریزی و حل مسئله میباشد.
در بعد حافظه فعال نیز نتایج تحلیل آزمون انبک با استفاده از
آزمون  tمستقل نشاندهنده وجود تفاوتهای معنادار بین دو
گروه در شاخصهای تعداد پاسخهای صحیح (،P > 5/551
 )t = -1/95و زمان کل ( )t = -6/37 ،P > 5/551میباشد که
مقایسه میانگینهای بهدستآمده از آزمون نشاندهنده پایین
بودن تعداد پاسخهای صحیح و باال بودن زمان اجرای آزمون در
افراد بقاءیافته از سرطان پستان تحت شیمیدرمانی نسبت به
همتایان سالم بود.

بحث
اگر چه امروزه درمانهای رایجی همچون جراحی ،هورمون
درمانی ،پرتودرمانی و شیمیدرمانی موجب افزایش بقاء در میان
افراد مبتالء به سرطان شده ،اما این روشهای درمانی نیز به
نوبه خود سبب عوارض جانبی کوتاه و بلند مدتی در بیماران
میگردد .یکی از عوارض اصلی این درمانها پدیده مغز
شیمیایی شده است .این پدیده اشاره به نقایص ایجاد شده در
کارکردهای اجرایی به دنیال انجام شیمیدرمانی دارد و مطابق
با مطالعات صورت گرفته ،وجود آن در طی مراحل شیمی
درمانی اثبات شده است اما ثبات این پدیده به دنبال قطع
درمان تا حد زیادی محل اختالف پژوهشهای صورت گرفت
است .لذا پژوهش حاضر به بررسی پدیده مغزشیمیایی شد
پرداخته و با هدف بررسی مقایسهای ظرفیت حافظه فعال و
توانایی برنامهریزی زنان بقاء یافته از سرطان پستان و همتایان
سالم انجام گردید .نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان
دهنده وجود ضعف معنادار حافظه فعال ،حل مسئله و
برنامهریزی در زنان بقاءیافته از سرطان پستان نسبت به
همتایان سالم بدون سابقه بیماریهای مزمن بود که میتوان
این یافتهها را همسو با نتایج پژوهش وینیکه و دینیست؛ هاریال
و همکاران؛ کوهلی و همکاران؛ [ ]21-23و مغایر با نتایج
مطالعات وفل و همکاران،؛ آهل و همکاران [ ]26 ,16دانست.
در یکی از نخستین مطالعات صورت گرفته در این زمینه،
وینیکه و دینیست به بررسی کارکردهای اجرایی در زنان
بقاءیافته از سرطان پستانی که مدت  3تا  19ماه از زمان
شیمیدرمانی آنها گذشته بود ،پرداختند .یافتههای به دست
آمده بیانگر آن بود که  71درصد از افراد درمانیافته نشانههایی
از آسیب در حافظه و قدرت تمرکز را از خود نشان میدادند

[ .]23همسو با این یافتهها کوهلی و همکاران نیز با استفاده از
پرسشنامه خودگزارشی به بررسی و شناخت مشکالت در
کارکردهای اجرایی بیماران مبتالء به سرطان پرداختند .نتایج
برآمده از پژوهش نشان دهنده این بود که  49درصد افراد
نمونه مشکالت در تمرکز و  13درصد افراد مشکالت در حافظه
را از خویش گزارش میکنند .همچنین این پژوهش نشان داد
که شدت و فراوانی مشکالت در حافظه و تمرکز در بیماران
تحت شیمیدرمانی از شدت باالتری برخوردار بود و علیرغم
گذشت  6ماه از مدت درمان ،بیماران همچنان نشانههایی
حاکی از وجود مشکالت در تمرکز و حافظه را از خویش نشان
میدهند [ .]21نتایج این مطالعات را میتوان همسو با نتایج به
دست آمده از مطالعه حاضر مبنی بر ثبات مشکالت در
کارکردهای اجرایی چون حافظه فعال ،برنامهریزی و حل مسئله
به دنبال قطع شیمیدرمانی دانست.
مغایر با نتایج پژوهشهای مذکور و یافتههای به دست آمده از
مطالعه حاضر مبنی بر وجود مشکالت در کارکردهای حافظه و
برنامه ریزی زنان بقاءیافته از سرطان پستان ،آهل و همکاران
عملکردهای شناختی را در گروهی از بیماران مبتالء به سرطان
پستان در فواصل زمانی قبل و بعد از آغاز درمان به وسیله
داروهای شیمیایی و همچنین در پیگیریهای  6 ،1و  19ماهه
پس از اتمام درمان ،مورد ارزیابی قرار دادند ،در این پژوهش
بیماران مبتالء به سرطان پستان که به وسیله داروهای
شیمیایی درمان شده بودند ،در مقایسه با بیماران بدون سابقه
شیمیدرمانی و گروه همتایان غیر مبتالء قرار گرفتند ،که در
نتیجه آن کارکردهای اجرایی تحت تأثیر شیمی درمانی کاهش
قابل توجهی را داشته است که در پیگیری یک ماهه نیز ثابت
مانده بود .اما طی پیگیریهای بعدی به عمل آمده نشان داده
شده که مشکالت در کارکردهای اجرایی افراد گروه تحت
شیمی درمانی بهبود قابل توجهی را داشته است [ .]16وفل و
همکاران نیز که به ارزیابی کارکردهای اجرایی  19نفر از زنان
مبتالء به سرطان پستان در سه مقطع قبل ،بعد و پیگیری پس
از اتمام دوران شیمی درمانی پرداخته بودند به این نتیجه دست
یافتند که قبل از شروع طول دوره درمان ،افراد دارای تشخیص
سرطان در آزمونهای عملکردهای اجرایی مشابه با همتایان
سالم عمل میکردند در حالی که بالفاصله پس از اتمام شیمی
درمانی مشکالت ناشی از نقایص اجرایی به عنوان یکی از
شکایتهای اصلی بسیاری از بیماران مطرح شده بود .اما در
پیگیری به عمل آمده بسیاری از این افراد بهبودی در
کارکردهای شناختی را از خود گزارش میکردند [ .]26کولینز
و همکاران در مطالعه خویش چنین نتیجه گرفتند که به دنبال
انجام شیمیدرمانی نقاص شناختی دیده میشود اما با گذشت
مدت زمان یکسال از اتمام فرآیند درمان این مشکالت بهبود
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یافته و آسیبهای موجود حل میگردد [ .]27همانطور که
مالحظه میگردد ،نتایج این مطالعات مغایر با نتیجه به دست
آمده از پژوهش حاضر ،نشان دهنده کاهش مشکالت در
کارکردهای اجرایی به دنبال حذف شیمیدرمانی از روند درمانی
افراد بقاءیافته از سرطان بوده است .از دالیل اصلی وجود این
مغایرت در دستیابی به نتایج مطالعات مذکور با مطالعه حاضر
میتوان به تفاوت میان روش پژوهش و نوع ابزارهای به کار
گرفته شده اشاره نمود .به طوری که در پژوهش حاضر از
نسخههای رایانهای آزمونهای عصبروانشناختی دارای روایی و
پایایی و دقت نظر باال جهت ارزیابی کارکردهای حافظه
وبرنامهریزی استفاده شده که وجود تفاوتها را بهتر نشان
میدهد.
حافظه فعال و توانایی برنامهریزی به عنوان دو کارکرد اصلی
شناختی به حساب میآیند که در زیر مجموعه کارکردهای
اجرایی شناخته میشوند .کارکردهای اجرایی شناختی،
فرآیندی است که فعالیتهای هدفمند و پیچیده را هماهنگ
کرده و در برگیرنده عالیترین کارکردهای مغزی همچون توجه،
حافظه ،ادراک ،زبان ،استدالل ،تصمیمگیری ،برنامهریزی،
بازداری ،حلمسئله ،انعطافپذیری ،سازماندهی ،تخمین،
پردازش اطالعات و تصمیمگیری میشود[ .]29حافظه فعال
سیستمی است که پردازش و ذخیره موقت اطالعات را بر عهده
داشته و برای عملکردهای سطح باالی شناختی نیز ضروری
است .این نوع از حافظه توانایی نگهداری اطالعات در ذهن حین
انجام دادن تکالیف پیچیده بوده و با توانایی استفاده از تجارب
قبلی برای موقعیت فعالی و استفاده از راهبردهای حل مسئله
برای آینده در ارتباط است .شیمی درمانی با به وجود آمدن
تغییرات ساختاری در مغز افراد تحت شیمی درمانی باعث
تخریب این نوع از حافظه شده و نواقص در عملکردهای اجرایی
همچون مشکالت برنامهریزی و حل مسئله را بیشتر میکند .به
طوری که نتایج مطالعه کایسر و همکاران نشان داد که داروهای
شیمیایی به کار گرفته شده بر روی حیوانات ،عالوه بر ایجاد
آسیب نورونی و نقایص در قشر سفید مغز ،ضخامت ماده
خاکستری و سفید مغز را کاهش داده و تغییرات ظریفی در زیر
ساختارهای قشر سفید مغز اتفاق میافتد که با آسیبهای در
یادگیری و حافظه مرتبط میباشد [ .]29نتایج مطالعات
پومیکاال و همکاران نیز نشان داد که به دنبال استفاده از
شیمیدرمانی حجم ماده خاکستری کاهش داشته و کاهش در
انسجام قشر سفید مغز در بیماران مبتال به سرطان پستان دیده

میشود [ .]35از جمله محدودیتهای اساسی پژوهش حاضر
میتوان ،محدودیت در تعداد نمونهها ،تمرکز پژوهش بر افراد
تحت شیمیدرمانی ،عدم همتاسازی سن و تحصیالت و
موقعیت اجتماعی بین دو گروه و عدم نمونهگیری از افراد دارای
سابقه پرتودرمانی بود .لذا شایسته است که در تعمیم یافتهها
دقت نظر صورت پذیرد .به همین منظور پیشنهاد میشود که
مطالعات بعدی با در نظر داشتن نتایج این مطالعه ،عالوه بر
بررسی کارکردهای اجرایی افراد تحت شیمیدرمانی و تحت
پرتودرمانی ،به مقایسه این کارکردها با افراد درمانیافته به
وسیله ترکیبی از شیمیدرمانی و پرتودرمانی اقدام نموده و در
جهت بررسی تأثیر توانبخشی شناختی به منظور کاهش این
مشکالت نیز اقدام نمایند.

نتیجهگیری
به طور کلی نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان دهنده
وجود اثرات شیمیدرمانی بر کارکردهای اجرایی چون حافظه
فعال و توانایی برنامهریزی در زنان بقاءیافته از سرطان پستان
دارای سابقه شیمیدرمانی بود .این مطالعه نشان داد که پدیده
مغز شیمیایی شده در بلندمدت نیز وجود داشته و میتواند
اثرات بسیاری را بر دیگر ابعاد زندگی افراد بقاءیافته بر جای
بگذارد .بدین ترتیب به نظر میرسد که متخصصان حوزه
سالمت و بهداشت میبایست عالوه بر پیگیریهای جسمی پس
از اتمام طول دوره درمان ،پیگیریهای دیگری به منظور کاهش
عوارض ناشی از درمانها از جمله عوارض در کارکردهای
شناختی را نیز جزء برنامههای درمانی خویش قرار دهند.

سپاس گزاری
بدین وسیله از همکاری صمیمانه مسئولین بخش آنکولوژی
بیمارستان شهدای تجریش و کلیه همکاران و شرکتکنندگان
در این مطالعه کمال تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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