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ABSTRACT
Background and Aim: A review of the neurophysiological studies suggests that dyslexia is
the result of a deficit in the magnocellular part of the visual system. Most of the evidence
cited in favour of this hypothesis is from contrast sensitivity studies. This study tested the
hypothesis that visual processing deficits may be present in dyslexia by comparing the visual
contrast sensitivity of dyslexic children and controls.
Materials and Methods: contrast thresholds were recorded in 67 children, 26 dyslexic (mean
age of 8.76±1.33) and 41 control group (mean age 9.07±1.40). Contrast sensitivity was
measured using Freiburg acuity and contrast test (FrACT) version 3.7 at frequency 5cpd in
both eyes. The results were then analyzed using SPSS-18.
Results: mean contrast threshold of Right eyes in dyslexic group (0.62±0.12) and control
group (0.68± 0.15), mean contrast threshold of Left eyes in dyslexic group (0.61±0.16) and
control group (0.67±0.15) were measured. There were no statistically significant differences
between two groups in ight eyes (pvalue: 0.279) and in left eyes (pvalue: 0.124).
Conclusion: The present study do not support the hypothesis of magnocellular visual
pathway deficit in dyslexia. Our result show that there isn’t relationship between reading
ability and contrast sensitivity in dyslexic children.
Key Words: dyslexia, contrast sensitivity, Freiburg acuity and contrast test (FrACT),
Magnocellular pathway
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بررسی حساسیت کنتراست درکودکان مبتال به نارساخوانی (دیسلکسیا)
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کمیته پژوهشی دانشجویی .کارشناس ارشد اپتومتری ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران
دکترای اپتومتری ،استاد دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،تهران ،ایران
دکترای تخصصی چشم پزشکی ،استاد دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
کارشناس ارشد آمار زیستی ،مربی دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه و اهداف
مطالعات نوروفیزیولوژیک اشاره بر این دارد که دیسلکسیا نتیجه اختالل در قسمت مگنوسلوالر سیستم بینایی است .بیشتر شواهدی که اثباات کنناده ایان نهریاه اسات
درنتیجه مطالعات حساسیت کنتراست بدست آمده است .در مطالعه حاضر حساسیت کنتراست کودکان دیسلکسیک وهمتایان غیر دیسلکسیک مقایسه شدند.
مواد وروش ها
آستانه کنتراست 67نفرکه شامل 26دانش آموز دیسلکسیک (میانگین سنی  )8/76 ± 1/33و 41دانش آموز غیر دیسلکسایک (میاانگین سانی  )9/07 ± 1/40باود ،باا
استفاده از تست حساسیت کنتراست ( Freiburg acuity and contrast test )FrACTنسخه  3/7در فرکانس فضایی  5 cpdدر هردو چشام انادازه ریاری
شد .به منهور تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از آزمون های آماری  t-testو Mann-whitneyاستفاده شد.
یافته ها
میانگین آستانه کنتراست چشم راست در رروه دیسلکسیک ( )0/62 ± 0/12و رروه کنترل ( )0/68 ± 0/15اندازه ریری شد .تفاوت معنی داری بین میانگین حساسایت
کنتراست در چشم راست هردورروه مشاهده نشد ( . )Pvalue = 0/279میانگین آستانه کنتراست چشم چپ در رروه دیسلکسیک ( )0/61 ± 0/16و رروه کنترل
( )0/67 ± 0/15اندازه ریری شد .در چشم چپ نیز در هر دو رروه از لحاظ آماری اختالف معنی داری دیده نشد)Pvalue = 0/124( .
نتیجه گیری
بر طبق پژوهش حاضر اختالالت خواندن در افراد دیسلکسیک مرتبط با کاهش حساسیت کنتراست نمی باشد .این مطالعه فرضیه نقص سیساتم مگنوسالوالر بیناایی در
دیسلکسیا راتایید نمی کند.
واژه های کلیدی
دیسلکسیا ،حساسیت کنتراست ،تست کنتراست فریبورگ ،راه مگنو سلوالر
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مقدمه و اهداف
اختالالت یادریری 34شامل رروه رسترده ای از اختالالت در کودکان است .این کودکان علی رغم داشتن بهره هوشی کافی دچار مشکالتی
در زمینه پردازش اطالعات می باشند .ناتوانی های یادریری بر روی فرآیند های عصب شناختی 2تاثیر رذاشته و ممکن است خود را به
صورت ناتوانی در شنیدن ،صحبت کردن ،خواندن ،نوشتن  ،هجی کردن ،استدالل کردن ،تمرکز کردن ،حل مسائل ریاضی و سازماندهی
کردن اطالعات نمایان سازد [ .]1نتایج مطالعات اخیر نشان داده است که حدود  %20جمعیت به درجاتی از اختالالت یادریری مبتال هستند
[.]2
شایعترین اختالل یادریری ،دیسلکسیا(نارساخوانی) است که  %80اختالالت یادریری را در بر می ریرد [ .]1دیسلکسیا عبارت است از :نقص
در دستیابی به مهارت خواندن ،علیرغم داشتن بهره هوشی وفرصتهای آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی کافی [ .]3طبق تعریف انجمن
نارساخوانی بریتانیا دیسلکسیا ترکیبی از مشکالت در روند یادریری است که یک یا چند زمینه اساسی خواندن ،هجی کردن و نوشتن را در
بر می ریرد [.]4
خواندن روان نیاز به پردازش سریع اطالعات بینایی دارد که شامل اطالعات فضایی و زمانی است [ 5و  .]6شیوع این اختالل در کودکان
انگلیسی زبان 10،تا  12درصد رزارش شده است .شیوع این اختالل نیز در ایاالت متحده تا  20درصد رزارش شده است [1و.]7
بطور کلی دیسلکسیا را یک اختالل نوروبیولوژیک با منشا ژنتیک می دانند [ ]8ولی دیگرفرضیات مطرح شده در این مورد اختالل در پردازش
شنوایی  ،نقص کنترل حرکتی ،اختالل عملکرد مخچه ،نقص پردازش شنوایی ،نقص پردازش رفتاری و نقص درپردازش بینایی می باشد
[ .] 3یکی از اولین فرضیات مطرح شده در خصوص اتیولوژی دیسلکسیا نقص پردازش بینایی است .بر اساس این فرضیه تجزیه و تحلیل
قسمت عمده ای از اطالعات در هنگام خواندن بر عهده ادراک بینایی می باشد و فرد باید محرکات بینایی را بصورت مطلوب و بهینه
پردازش کند ،در حالیکه کودکان نارسا خوان در پردازش ادراک بینایی اشکاالت عمده ای دارند [.]9
در سطح بیولوژیکال ،اتیولوژی مطرح شده در خصوص نقایص حسی بینایی دردیسلکسیا بطورخاص درمهارتهای مرتبط ب اعملکرد راه
مگنوسلوالرمشاهده شده است .پردازش اولیه اطالعات بینایی از طریق دو مسیر عمده مگنوسلوالر( )Mو پارووسلوالر( )Pصورت می ریرد
[ 5و .]10منشا این راهها از شبکیه بوده و سپس به الیه های مختلف لترال ژنیکولیت نوکلئوس ( )LGNدر تاالموس پروجکت شده و
نهایتا در کورتکس بینایی اولیه پایان می یابند.
جدول :1خصوصیات نورونهای پارووسلوالر و مگنوسلوالر
نرونهای مگنو

نرونهای پاروو

مشخصه

ضعف یا عدم حساسیت به رنگ

حساسیت به رنگ

کدرذاری رنگ

گذرا

پایدار

پاسخدهی زمانی

فرکانسهای باال

فرکانسهای پایین

حساسیت زمانی

سریعتر

کندتر

سرعت ارسال پیام

نسبتا خطی

خطی

پارامتر خطی فضایی

فرکانسهای پایین

فرکانسهای باال

حساسیت فضایی

قویتر

ضعیفتر

پاسخ به کنتراست

4

4

پروجکشن کورتیکال

تقریبا  %85پروجکشن های کورتیکال در سیستم بینایی از طریق این دو راه صورت می ریرد .ارر چه این دو راه از لحاظ عملکردی
سیستمهای مستقلی نیستند ،مطالعات زیادی نشان داده است که این دو راه به مشخصه های زمانی وفضایی بینایی متفاوتی حساس
هستند .بنابر فرضیات مطرح شده مسیر Mدرخواندن روان نقش بسزایی دارد .این مسیر باعث شناخت لغات و تشخیص حرکت شده،
همچنین در پردازش زبانی بینایی 35نیز نقش دارد [ .]11این سیستم در جمع آوری سریع اطالعات بینایی در طی خواندن شرکت نموده و
34

Learning disorders
Neurocognitive process
35
visual language processing
2

120

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی * دوره چهارم  .شماره دوم  ،تابستان 1394

بررسی حساسیت کنتراست درکودکان.................

پردازش موثر اطالعات زمانی وفضایی را موجب می شود [ .]5سیستم مگنوسلوالر مسیر عمده و غالب در ادراک متن می باشد [.]12
مطالعات سایکو فیزیکال f MRI،و تکنیک های آناتومیکال نشان داده است که در افراد دیسلکسیک اختالل درراه مگنوسلوالروجود دارد
[ .]13شواهد مبتنی بر اختالل راه مگنوسلوالر شامل:غیر طبیعی و کوچک بودن الیه مگنودر  ،]14[ LGNکاهش یا تاخیر پاسخهای
الکتروفیزیولوژیکی وکاهش پاسخهای fMRIبه محرکی که عمدتا با راه  Mپردازش می شود [ 15و .]16
علی رغم شواهد آناتومیکال،تستهای سایکوفیزیکال ،کاهش حساسیت سیستم مگنوسلوالر را نشان می دهد .بیشتر شواهد مبنی بر نقص
سیستم مگنوسلوالر در نتیجه بررسی حساسیت کنتراست بدست آمده است [ .]9سیستم  Mبه کنتراستهای پایینتر و فرکانسهای زمانی باالتر
حساس تر است [ .]4همچنین نورونهای  Mبه تغییرات کنتراست بیشتر و سریعتر از نورونهای  Pپاسخ می دهند [.]12
حساسیت کنتراست ،اندازه ریری توانایی یک فرد برای تشخیص اختالف در روشنایی بین دو ناحیه است[ .]17دو نوع حساسیت کنتراست
وجود دارد .ارر دو ناحیه نزدیک بهم باشند توانایی تشخیص اختالف در روشنایی ،حساسیت کنتراست فضایی 36نامیده می شود ،و ارر نواحی
بطور پیاپی و پشت سر هم ایجاد شوند توانایی تمایز اختالف در روشنایی،حساسیت کنتراست زمانی 37نامیده می شود [.]18
یک تعریف شایع کنتراست استفاده از معادله مایکلسون است:
 cd/است .
= حداقل روشنایی و واحد لومینانس (روشنایی) :
= حداکثر روشنایی ,
کاهش حساسیت کنتراست باعث مشکالتی در خواندن می شود .برای خواندن روان،کنتراست متن باید چندین برابر بیشتر از آستانه
حساسیت کنتراست باشد [ .]19بر طبق این تئوری،نقص سیستم مگنوسلوالر درکودکان نارساخوان باعث مشکالتی دربعضی مهارتهای بینایی
و حساسیت کنتراست خواهد شد که در نتیجه باعث اختالل در خواندن می شود .البته در مورد اختالل سیستم مگنوسلوالر ،در دیسلکسیا
اختالف نهرهای زیادی وجود دارد ،و در بعضی فرکانسهای فضایی همپوشانی قابل مالحهه ای بین دو سیستم Mو Pوجود دارد [15و.]12
هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه حساسیت کنتراست در دانش آموزان دیسلکسیک و غیر دیسلکسیک با استفاده ازتست Freiburg
است .بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه در کودکان انگلیسی زبان بوده و با تستهای مختلف کنتراست نهیر چارت پلی –رابسون (
 )Pelli-Robsonکه در آن حروف انگلیسی بکاررفته ،انجام شده است .تاکنون در ایران و در دانش آموزان فارسی زبان دیسلکسیک،
حساسیت کنتراست بررسی نشده است .
تمرکز تحقیق ما بر روی حساسیت کنتراست فضایی ( )Spatial contrast sensitivityمی باشد که از این پس با عنوان حساسیت
کنتراست بیان می شود.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مورد – شاهدی می باشد .انتخاب نمونه ها به روش آسان (غیراحتمالی) و در دسترس انجام ررفت .پس از هماهنگی باا
اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران و اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران و دریافت مجوز مربوطه ،مرکزآموزشای و توانبخشای
اختالالت یادریری شماره  3شهر تهران برای رروه مورد انتخاب شده ،در رروه کنترل نیزمدرسه ابتادایی مصاطفی خمینای انتخااب شاد.
سپس با ایجاد همتاسازی در دو رروه(رروه کنترل و رروه آزمایش)از لحاظ سن ،جنس ،سطح تحصیلی-اجتمااعی ،افاراد در بهاار  93ماورد
مطالعه قرار ررفتند.
تعداد افراد شرکت کننده در رروه مورد  n= 26و در رروه شاهد  n = 41بود .معیارهای ورود به مطالعاه تشاخیص قطعای دیسلکسایا ،دارا
بودن دامنه سنی 7-12سال ،داشتن حدت بینایی  10/10و امتروپ بودن فرد ،عدم ابتال به هر رونه بیماری نورولوژیک نهیر صارع ،صادمه
مغزی و نداشتن هر رونه اختالل چشمی مثل استرابیسم ،آمبلیوپی بوده ومعیارهاای خارو از مطالعاه مصارف هردارویای کاه درپاردازش
شناختی دخالت می کند و همچنین عدم همکاری فرد بود.
دانش آموزان مراجعه کننده به مرکزآموزشی و توانبخشی اختالالت یادریری شماره  3شهر تهاران توساط متخصاص روانشناسای کودکاان
استثنایی با آزمونهای هوشی استنفورد-بینه و آزمون وکسلر تشخیص قطعی دیسلکسیا را ررفته و با توجه به معیارهای ورود بارای مطالعاه
انتخاب شدند .پس از هماهنگی با مدیر مرکز تعداد  26نفراز این دانش آموزان انتخاب شده و با کسب اجازه و رضایت والدین ماورد معایناه
spatial contrast Sensitivity
Temporal contrast sensitivity

36
37
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قرار ررفتند .در رروه کنترل نیز با کسب اجازه ازمدیر مدرسه و با انتخاب  41نفر ازدانش آموزان توسط معلماین کالساها در مقااطع اول تاا
ششم ابتدایی ،پژوهش انجام شد .از معلمان مربوطه خواسته شد دانش آموزانی را که اختالل یاادریری نداشاته و ساالمت جسامانی داشاته
باشند انتخاب و معرفی کنند.
در هر دو رروه پس از ررفتن شرح حال از والدین و معلمان مبنی بر نداشتن هر رونه مشکل چشمی وداشتن معیارهای ورود ،حادت بیناایی
این افراد با استفاده از چارت اسنلن در فاصله  6متری اندازه ریری شده و سپس با رتینوسکوپ (هاین –خطی ) امتاروپ باودن فارد کنتارل
رردید .در پژوهش حاضر از تست حساسیت کنتراست  (FrACT) Freiburg acuity and contrast testکه با حداقل تجهیازات
الزم در فواصل و شرایط نوری واپتوتایپهای مختلف قابل انجام است؛ استفاده شد [ .]20در صورت انتخاب شدن فرد قبل از انجاام تسات باه
دانش آموز اپتوتایپهای landolt Cنشان داده شده و به او نحوه پاسخ دهی آموزش داده می شد .همچنین برای برقراری انگیازه و توجاه
دانش آموزان در اجرای صحیح تست به آنها جایزه داده می شاد .پاس از آشانا شادن داناش آماوز باا تسات ،آساتانه کنتراسات باا تسات
 Freiburgنسخه  3/7در شرایط نوری فوتوپیاک در فاصاله  2متاری در فرکاانس فضاایی  cpd5و باا AFC 4 (Alternative
) forced choiceبرای هریک ازچشم ها اندازه ریری و نتایج در فرم ثبت می شد .در رروه کنترل نیز آزمایشات به همین ترتیب انجاام
شد .یکسان سازی شرایط نوری نیز از طریق ( -Illuminometer(SEKONIC i346انجام شد.
در این مطالعه با استفاده از نرم افزار  SPSS18داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارررفت .برای توصیف متغیرها از شاخص های میاانگین و
انحراف معیار ،می نیمم ،ماکزیمم و دامنه و برای مقایسه متغیرها برحسب نرمال بودن یا نرماال نباودن داده هاا ازآزماون  t-testو آزماون
 Mann-Whitneyاستفاده شد.
یافته ها
این مطالعه بر روی  67دانش آموز (134چشم) انجام شد که از این تعداد  26نفر (52چشم) در رروه دیسلکسیک و 41نفر ( 82چشم) در
رروه غیر دیسلکسیک (کنترل) قرار داشتند .رروه دیسلکسیک شامل  18پسر و  8دختر با میانگین سنی( )8/76±1/33و رروه کنترل شامل
 32پسر و  9دختر با میانگین سنی ( )9/07±1/40بود.
جدول : 2توزیع میانگین وانحراف معیار سنی افراد مورد مطالعه ( )n=67
گروه ها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

دیسلکسیک

26

8/76

1/33

کنترل

41

9/07

1/40

مقایسه میانگین سنی در دو رروه با استفاده از آزمون  tصورت ررفت و تفاوت معنی داری بین دو رروه مشاهده نشد)Pvalue = 0/382( .
جدول: 3تعداد دختر و پسر در گروه دیسلکسیک وغیر دیسلکسیک ( )n=67
جنسیت

122

گروه

تعداد کل

کنترل

دیسلکسیک

پسر

32

18

50

دختر

9

8

17

تعداد کل

41

26
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مودار : 1نمودار توزیع نسبت جنسیت درگروه دیسلکسیک و کنترل در افراد مورد مطالعه ( )n=67

نرمال بودن توزیع داده های کنتراست چشم راست و چشم چپ با استفاده از آزمون  Shapiro-wilkانجام شد .داده های  ODنرمال
نبوده ،لذا از آزمون  Mann-Whitneyدر تحلیل یافته ها استفاده شد.داده های  OSنرمال بوده و از  t-testبرای مقایسه میانگین
کنتراست دو رروه استفاده شد.
جدول  : 4توزیع شاخص های میانگین  ،ماکزیمم  ،مینیمم و انحراف معیار مربوط به آستانه کنتراست چشم راست در
گروه دیسلکسیک و گروه کنترل با تست )n=67 ( Freiburg
کنتراست چشم راست

تعداد

ماکزیمم

مینیمم

میانگین

انحراف معیار

دیسلکسیک

26

0/88

0/35

0/6250

0/12

کنترل

41

1/07

0/36

0/6815

0/15

با استفاده از آزمون  Mann-Whitneyمقایسه میانگین کنتراست چشم راست در رروه دیسلکسیک و رروه کنترل انجام شد و اختالف
معنی داری بین دو رروه مشاهده نشد (. )Pvalue = 0/279
جدول : 5توزیع شاخص های میانگین  ،ماکزیمم  ،مینیمم وانحراف معیارمربوط به آستانه کنتراست چشم چپ در
گروه دیسلکسیک و گروه کنترل با تست )n=67 ( Freiburg
کنتراست چشم چپ

تعداد

ماکزیمم

مینیمم

میانگین

انحراف معیار

دیسلکسیک

26

0/94

0/34

0/6154

0/16

کنترل

41

1/13

0/32

0/6776

0/15

با استفاده از آزمون  tمستقل مقایسه میانگین کنتراست چشم چپ در رروه دیسلکسیک و رروه کنترل انجام شد و اختالف معنی داری بین
دو رروه مشاهده نشد ()P = 0/124
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بحث
آزمون کنتراست به عنوان ابزار دقیقی برای ارزیابی عملکرد بینایی توسط برخی محققین مورد توجه بوده است .برطبق بررسی های انجام
شده بزررترین دلیل نقص بینایی 38در دیسلکسیا  ،تغییردرحساسیت کنتراست است [.]21
در این مطالعه حساسیت کنتراست در دانش آموزان دیسلکسیک و دانش آموزان همسن غیر دیسلکسیک مورد بررسی قرار ررفت .رروه
دیسلکسیک شامل  18پسر و  8دختر با میانگین سنی ( )8/76 ± 1/33و رروه کنترل شامل  32پسر و  9دختر با میانگین سنی
( )9/07 ± 1/40بود.
مقادیر آستانه حساسیت کنتراست با تست  )FrACT( Freiburg acuity and contrast testدر فرکانس فضایی 5 cycle/deg
و در شرایط نوری فوتوپیک بررسی شد .میانگین آستانه کنتراست چشم راست در رروه دیسلکسیک ( )0/62 ± 0/12و رروه کنترل
( )0/68 ± 0/15اندازه ریری شد .در چشم راست هیچ اختالف معنی داری بین رروه دیسلکسیک و رروه کنترل مشاهده نشد
( . ) P = 0/279میانگین آستانه کنتراست چشم چپ در رروه دیسلکسیک ( )0/61 ± 0/16و رروه کنترل ( )0/67 ± 0/15اندازه ریری
شد .درچشم چپ نیز بین دو رروه تفاوت معنی داری وجود نداشت ( )P = 0/124مقادیر آستانه حساسیت در هر دو رروه بسیار نزدیک بود.
نتیجه مطالعه حاضر به همراه تحقیقات انجام شده در رذشته اشاره براین مطلب دارد که شواهد بسیار محدودی برای اختالل حساسیت
کنتراست در افراد دیسلکسیک وجود دارد [ .]25-22یکی از مسائل بحث برانگیز در پردازش بینایی در دیسلکسیا وجود اختالل در کانال
مگنوسلوالر است .طبق تحقیقات  Skottunدر سال  2000بر روی  22مطالعه که حساسیت کنتراست فضایی را در افراد دیسلکسیک مورد
بررسی قرار داده بودند  ،تنها  4مورد از این مطالعات اختالل سیستم مگنوسلوالر را تایید می کرد 11 ،مطالعه با این تئوری متناقض بوده و
 7مطالعه نیز به نتایج واضحی نرسیده بودند .بر طبق نهر  Borstingنقص سیستم مگنو سلوالر تنها مرتبط با یکی از انواع دیسلکسیا
می باشد و این اختالل فقط در شرایط نوری کم ظاهر می شود [ Martin ]9و 1984( Lovegroveو Felmingham ,)1988و
 )1995(Jakobsonبه یافته های قابل توجهی در ارتباط با نقص مسیر مگنوسلوالر در افراد دیسلکسیک رسیدند [.]25
 Atkinsonدر سال  1993حساسیت کنتراست را در دو رروه دیسلکسیک و کنترل با استفاده از چارت ( Pelli-Robsonحروف با
کنتراستهای مختلف به افراد نشان داده می شد) بررسی کرد .او کاهش حساسیت کنتراست را در افراد دیسلکسیک هنگامی که بصورت تک
چشمی نگاه می کردند  ،مشاهده نمود ولی بصورت دوچشمی  ،حساسیت کنتراست در مقایسه با کنترل نرمال بود .مشخص نیست چطور این
نتیجه مرتبط با نقص مگنوسلوالر است [.]9
 Stuartو همکارانش در سال  2001طبق مروری که بر مطالعات حساسیت کنتراست در دیسلکسیا انجام دادند ،رزارش دادند که اکثر این
تحقیقات ارتباطی بین فرکانس زمانی /فضایی و رروه نمونه (دیسلکسیک ،کنترل) را نشان نمی داد .در برخی از مطالعات نیز به این نتیجه
رسیده اند که افراد دیسلکسیک به فرکانسهای فضایی باالتر ،حساسیت کمتری دارند در حالیکه در فرکانسهای فضایی پایین اختالفی بین
افراد دیسلکسیک و رروه کنترل وجود ندارد Evans .و  Drasdoو  Richardsدو رروه دیسلکسیک و غیر دیسلکسیک را مورد بررسی
قرار دادند .آنها مشاهده نمودند که افراد دیسلکسیک درفرکانس های فضایی پایین ،حساسیت کمتری نشان می دادند ولی این اختالف قابل
توجه نبوده و فاکتور مهمی در اختالل خواندن نمی باشد [.]4
 Chaseو همکارانش در سال  2003نقش سیستم مگنوسلوالر را در فرآیند خواندن بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که نقص
مگنوسلوالر نمی تواند علت مشکالت خواندن در افراد دیسلکسیک باشد.
 Skottunدر سال  2005خاطر نشان کرد که مطالعاتی که از تست حساسیت کنتراست برای بررسی اختالل سیستم مگنو در افراد
دیسلکسیک استفاده کرده اند؛ موفق به یافتن این اختالل نشده اند .همچنین مطالعاتی که هیچگونه نقص حساسیت کنتراست مشاهده
نکرده اند (با نهریه اختالل سیستم مگنو موافق نیستند) تعدادشان بیشتر از مطالعاتی است که نقص در حساسیت کنتراست دیده اند (با
فرضیه نقص سیستم مگنو موافقند) .این یافته بیانگر اینست که دیسلکسیا نتیجه اختالل سیستم مگنوسلوالر نمی باشد [.]26
همچنین عالوه بر حساسیت کنتراست فضایی مطالعات زیادی نیز حساسیت کنتراست زمانی را در دیسلکسی مورد بررسی قرار داده اند .اکثر
مطالعات سیستماتیک در این زمینه توسط  Martinو  Lovrgroveدر سال  1987انجام ررفته است  .طبق بررسی های آنها کاهش
حساسیت کنتراست با فرکانس زمانی دیده شد .همچنین  Masonو همکارانش در سال  1993کاهش قابل توجه حساسیت کنتراست را در
38
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محرک استاتیک و محرک  Flickering 20 HZمشاهده نمودند Evans .در سال  1994نیز کاهش حساسیت کنتراست در 10 HZ
 Flickeringمشاهده نمود ولی تفسیر این حالت مشکل است زیرا این محرک سیستم پارووسلوالر را نیز تحریک می کند.
اینطور به نهر می رسد که در مطالعات حساسیت کنتراست زمانی نیز تناقض های زیادی وجود دارد و همانند اطالعات فضایی ،مطالعات
زمانی نیز دلیل واضحی برای نقص سیستم مگنوسلوالر نمی دهد [.]9
نتیجه مطالعه حاضر با آن دسته از مطالعاتی که دیسلکسیا را نتیجه آسیب الیه مگنوسلوالر  LGNمی داند ،متناقض است ولی دو دیدراه
در این زمینه وجود دارد:
 )1ارر چه مسیر پارووسلوالر و مگنوسلوالر سالم هستند ولی یک تعامل غیر طبیعی بین آنها وجود دارد.
 ) 2ممکن است اختالل در عملکرد نواحی بینایی در سطوح باالترکه پروجکشنهای عمده ای از سیستم مگنو دریافت می کنند ،وجود داشته
باشد .درحالی که قسمت های محیطی تر سیستم ممکن است عملکرد نرمالی داشته باشند [.]25
مطالعاتی نیز حساسیت کنتراست را در رروه های مختلف دیسلکسی مورد بررسی قرار داده اند .برطبق مطالعه  Slaghuisو  Ryanدر
سال  1999هیچ تفاوتی بین رروه دیسلکسیک  dyseideticبا رروه کنترل در فرکانس فضایی پایین وفرکانس زمانی باال مشاهده نشد؛
بنابراین نقص سیستم مگنوسلوالر ندارند .ولی ارتباط بین رروه های دیگر دیسلکسی ( dysphoneticو  ) dysphoneideticو
عملکرد مگنوسلوالر هنوز مشخص نیست .همچنین در مطالعه  Williamsو همکارانش در سال  2003هیچ اختالف قابل توجهی بین
رروه های مختلف دیسلکسی ورروه کنترل به محرک های حساسیت کنتراست مشاهده نشد [.]25
از لحاظ سایکوفیزیکال  ،کلمات تصاویر پیچیده ای هستند که در بردارنده دامنه وسیعی از اطالعات فرکانس فضایی (مقادیر کم تا زیاد)
می باشند که در ادراک کلمه نقش مهمی را ایفا می کند .بررسی های زیادی در مورد نقش مهم اطالعات بینایی در زمینه شناخت و ادراک
لغت ( از جمله شکل کلمه وشکل حروف ) انجام شده است .در نتیجه تفاوتهای فردی در حساسیت به فرکانسهای فضایی خاص ممکن
است در ادراک کلمه تاثیر بگذارد [.]27
برای تعیین نقش دقیق حساسیت کنتراست فضایی در تشخیص کلمات و روند خواندن مطالعات بیشتری باید صورت ریرد و باید حساسیت
کنتراست در فرکانس های فضایی متعدد بررسی شود .بررسی حساسیت کنتراست زمانی نیز در افراد دیسلکسیک حائز اهمیت است.
همچنین باید مطالعات رسترده تری در زمینه رروه های مختلف دیسلکسی و ارتباط آن با حساسیت کنتراست انجام شود.
نتیجه گیری
کاهش حساسیت کنتراست در افراد دیسلکسیک تایید کننده تئوری نقص راه مگنوسلوالر بینایی می باشد .بر طبق پژوهش حاضر اختالالت
خواندن در افراد دیسلکسیک مرتبط با کاهش حساسیت کنتراست نمی باشد .در نتیجه این مطالعه فرضیه نقص سیستم مگنوسلوالر بینایی
در دیسلکسیا را تایید نمی کند.
تشکر وقدر دانی
این مقاله برررفته از پایان نامه کارشناسی ارشدرشته اپتومتری منیره فیض آبادی به راهنمایی دکتر محمد آقازاده امیری ،دکتر محمد
قاسمی برومند و مشاوره دکتر مرضیه شیری امین لو و مهدی طباطبایی می باشد .بدین وسیله از مسئولین و مدیر محترم مرکز آموزشی و
توانبخشی اختالالت یادریری شماره  3شهر تهران به ویژه خانم عابدینی ،همچنین دانش آموزان شرکت کننده و والدین محترمشان که در
اجرای این مطالعه همکاری داشته اند تشکر و قدر دانی می رردد.
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