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Abstract
Background and Aims: A prevalent but neglected symptom of vestibular disorder is experience of
difficulties in cognitive skills, such as short term memory, concentration, calculation, and reading.
This assumption that cognitive and emotional symptoms do not specifically result from vestibular
injures may cause some physicians to ignore such symptoms among vestibular patients or even
misdiagnose vestibular injury when such symptoms are primary indicators of disease. Vestibular
information has an important role in maintaining accurate spatial awareness. In brain, head direction
and self-motion information combine to define Self-location. The aim of the present review article
was evaluating vestibular system role in spatial representation as one of the cognitive functions and
illuminating cognitive effects of vestibular disorder and moreover scientific attending to cognitivevestibular interaction.
Material and Methods: we studied the previous literature on the relationship between vestibular
system and spatial representation and effects of vestibular injury on ability to performing specific
cognitive functions by dual tasks. Articles in this area published in GoogleScholar, Ovid, PubMed and
Sciencedirect databases were searched using vestibular system, spatial representation, hippocampus,
cognitive dysfunction, and dual tasks keywords in publication reported between 1990-2017.
Conclusion: Cognitive deficiencies such as poor concentration and reduced short term memory were
frequently seen in vestibular disorders. Indeed, vestibular signals are involved in personal and extra
personal perception, sensations related to the whole body position and motion in space, and the
displacement of the environment relative to the person.
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چکیده
مقدمه و اهداف
عالمت شایع اما غفلتشده در اختالل دهلیزی ،بروز مشکالتی در مهارتهای شناختی مانند حافظه کوتاهمدت ،تمرکز ،محاسبات و خواندن میباشد .این
تصور که عالئم شناختی و عاطفی به طور اختصاصی ناشی از صدمات دهلیزی نباشند ،ممکن است بعضی پزشکان را به این باور برساند که چنین
عالئمی را در بیماران دهلیزی نادیده بگیرند و یا حتی زمانی که این عالئم اولین نشانههای بیماری باشد ،تشخیص صحیح را از دست بدهند .اطالعات
دهلیزی ،نقش مهمی در حفظ آگاهی فضایی دقیق دارد .در مغز ،اطالعات جهت سر و حرکت خود فرد با هم ترکیب میشوند ،تا موقعیت خود فرد
( )Self-locationرا تعریف کنند .هدف مطالعه مروری حاضر ،بررسی نقش دستگاه دهلیزی در بازنمایی فضایی به عنوان یکی از عملکردهای
شناختی و روشنتر ساختن تاثیرات شناختی بیماریهای دهلیزی و همچنین توجه بیشتر به جنبه تعامالت شناختی-دهلیزی میباشد.
مواد و روش ها
در مقاله مروری حاضر ،مطالعات انجامشده در زمینه ارتباط بین دستگاه دهلیزی و بازنمایی فضایی و همچنین تاثیرات آسیب دهلیزی بر توانایی انجام
عملکردهای شناختی خاص با استفاده از تکالیف دوگانه مرور شده است .مقاالت موجود در این زمینه با کلیدواژههای دستگاه دهلیزی ،هیپوکامپ،
بازنمایی فضایی ،اختالل عملکرد شناختی و تکالیف دوگانه از بانکهای اطالعاتی  ،PubMed ،Ovid ،Google Scholarو
Sciencedirectاز سال  1990تا  2017مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجهگیری
در اختالالت دهلیزی اغلب نقایص شناختی مانند تمرکز ضعیف و کاهش حافظه کوتاهمدت دیده شده است .در واقع سیگنالهای دهلیزی در درک فردی
و فرافردی با حواس مربوط به موقعیت کل بدن و حرکت در فضا و جابجایی محیط نسبت به فرد نقش دارد.
واژگان کلیدی
دستگاه دهلیزی؛ هیپوکامپ؛ بازنمایی فضایی؛ اختالل عملکرد شناختی؛ تکالیف دوگانه
نویسنده مسئول :فاطمه جعفرلو ،دکتری تخصصی شنواییشناسی ،استادیار ،دپارتمان شنواییشناسی ،دانشکدۀ علوم توانبخشی ،دانشگاه
علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
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در محیط میشود .فرض بر این است
شناخت فضایی 1پدیده پیچیدهای است که باعث آگاهی فرد از موقعیت فضایی و درک حرکت
که اطالعات مربوط به حرکت خود که از اطالعات دهلیزی استخراج میشود ،نقش مهمی در آگاهی فضایی از موقعیت فرد ،جهت سر و
حرکت در محیط دارد .هنگام حرکت فرد ،اطالعات دهلیزی باعث به روز شدن بازنماییهای شناختی نسبت به فضای بیرون از بدن فرد
میشود .البته تفسیرهای شناختی از جهتیابی فضایی ،ناشی از ساختارهای قشری دریافتکننده اطالعات دهلیزی از طریق مسیرهای
چندسیناپسی از دستگاه دهلیزی می باشد .اگرچه فیدبک حرکتی از طریق حس عمقی یا وابران حرکتی نیز نقش مهمی در بهروزرسانی
جهتیابی فضایی درکشده دارد ،اما تمرکز اصلی در مطالعه حاضر بر مسیرهایی است که با استفاده از اطالعات دهلیزی به این عملکرد
کمک میکنند]. [1
در شماری از مطالعات گزارش شده است که افراد دچار اختالالت دهلیزی ،در تکالیف یکپارچهسازی مسیر 3که باید راه رفتن در یک مسیر
خاص در محیط (با چشمان باز یا بسته) را یاد بگیرند ،مشکل نشان میدهند .بیماران مبتال به منیر ،سرگیجه خوشخیم گاهگاهی وضعیتی
( ،4(BPPVیا آسیب مزمن دهلیزی اشتباهاتی در انجام این تکالیف نشان میدهند که در افراد با البیرنت سالم این اشتباهات دیده
نمی شود .این نقایص صرفا به علت اختالل عملکرد حرکتی یا دوره حاد سرگیجه نیست ،بلکه به نظر میرسد به علت نقایصی در تکالیف
یادگیری و یادآوری با ماهیت فضایی باشد] . [2سندرم محیطی دهلیزی شامل سطوح متفاوتی از آسیب از رفلکسهای پایه تا سطوح باالتر
می باشد .بعد از ضایعه دهلیزی دوطرفه ،بیماران اغلب از اختالل تعادل هنگام ایستادن یا راه رفتن و حتی هنگام نشستن شکایت دارند.
نوسانات سر در طول چرخشهای بدن ،پیادهروی و رانندگی افزایش مییابد .در این بیماران نقایصی در حرکات چشمی 5و دهلیزی وجود
دارد .در ضایعات دهلیزی یک طرفه ،انحراف سر و تنه به سمت ضایعه ،غیرقرینگی قوام عضالنی پا ،تغییر وزن به سمت ضایعه و اختالل در
ثبات سر دیده میشود ،مسیر راه رفتن نیز به سمت ضایعه منحرف میشود]. . [3بیماران با نقص یکطرفه دهلیزی ،بینایی عمودی را به
صورت انحرافیافته به سمت ضایعه احساس میکنند .به عالوه آنها اغلب اختالل سوگیری فضایی به همراه عالئم زوال شخصیت/دگرسان
بینی محیط (عالئم 6)DDشامل مشکالت توجه و تمرکز و عالئم سوماتیک افسردگی را نشان میدهند که میتواند مربوط به نقص در
یکپارچهسازی مسیر بوده و نشانگر تغییراتی در سطوح باالی پردازش اطالعات باشد] .[4این عالئم در طول زمان طی فرآیند جبران دهلیزی
کاهش مییابد .با این وجود ،برخی از عملکردها بعد از ضایعه یکطرفه به صورت غیرقرینه باقی میماند ،به ویژه در حرکات با فرکانس
باال .جبران ضعیف برای رفلکس دهلیزی-نخاعی ( ،7)VSRرفلکس دهلیزی-چشمی ( 8)VORدر محور افقی و نیستاگموس چرخشی
اپتوکینتیک ذکر شده است .همچنین الگوی غیرقرینه عملکرد دهلیزی شامل درک ذهنی از وضعیت استقرار قائم ،درک تیلت در راستای
 9Rollو درک ذهنی از بینایی قائم در شرایط بینایی پویا و ایستا سالها بعد از آسیب در پاسخهای درکی گزارش شده است] . [5همچنین
مطالعات نشان داده است که آسیب دهلیزی ،تغییر شکل ذهنی اشیا (( 10)OMTیعنی تصویرسازی چرخشها یا حرکات اشیا نسبت به
محیط) را نیز متاثر میکند .سیگنالهای دهلیزی برای انجام  OMTضروری بوده و نقش حیاتی سیگنالهای دهلیزی در پردازش ویژگی-
های ذاتی بازنماییهای ذهنی مشخص گردیده است .آسیب دهلیزی باعث اختالل سازماندهی ساختارهای مغزی درگیر در تصویرسازی
ذهنی و عمدتا در بازنماییهای ذهنی میگردد .همانند شناخت و راهبری فضایی 11در محیط واقعی ،تصویرسازی ذهنی نیز نیازمند
یکپارچگی دستگاههای حسی میباشد و این نتایج از تاثیرات شناختی آسیب دهلیزی حمایت میکند]. [6
مطالعات نشان میدهد که تصویرسازی و درک ،ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند ،با این وجود ،اطالعات کمی در مورد ارتباط و تعامل بین
حس دهلیزی و تصویرسازی و به ویژه درک حرکت خود وجود دارد .در مطالعهای که  Nigmatullinaو همکاران انجام دادند ،به بررسی
ارتباط این دو حس پرداختند .در این مطالعه ،افراد شرکتکننده در اتاق تاریکی بر روی صندلی متحرکی که قابلیت چرخش در هر دو جهت
راست به چپ و چپ به راست داشت ،نشستند .قبل از شروع چرخش فیزیکی ،به فرد گفته میشد که در ذهن خود چرخش به یک سمت را
تصور کند .یافتهها نشان داد که اگر جهت چرخش ذهنی متفاوت از چرخش فیزیکی صندلی باشد ،12نسبت به زمانی که این دو چرخش
خود2

1

Spatial Cognition
Self-motion Prception
3
Path Integration Tasks
4
Benign Paroxysmal Positional Vertigo
5
Oculomotor
6
Depersonalization/Derealization
7
Vestibolo-spinal Reflex
8
Vestibolo-ocular Reflex
9
Roll Tilt Perception
10
Object-based Mental Transformation
11
Spatial Navigation
12
Incongruent Trials
2
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هماهنگ با هم باشند ،13به سرعت باالتری از چرخش صندلی نیاز است تا فرد احساس چرخش خود را تجربه کند .تاثیرات مشابهی از
تصویرسازی در مراحل اولیه پردازش دهلیزی و در شروع  VORنیز مشاهده شده است .در کل نتایج این مطالعه نشان میدهد که
تصویرسازی ذهنی ،با اعمال تاثیرات باال به پایین 14بر روی پاسخهای اولیه دهلیزی و مراحل پردازش درکی باالتر ،درک فرد از حرکت
خود را تحت تاثیر قرار میدهد]. [7
هدف از انجام مقاله مروری حاضر ،بررسی نقش دستگاه دهلیزی در بازنمایی فضایی به عنوان یکی از عملکردهای شناختی و روشنتر
ساختن تاثیرات شناختی بیماریهای دهلیزی و همچنین توجه بیشتر به جنبه تعامالت شناختی-دهلیزی میباشد.
مواد و روشها
در مقاله مروری حاضر ،از میان مطالعات انجام شده طی دو دهه اخیر در مورد ارتباط بین دستگاه دهلیزی و بازنمایی فضایی به عنوان یکی
از عملکردهای شناختی و تاثیرات آسیب دهلیزی بر توانایی انجام عملکردهای شناختی خاص 34 ،منبع معتبر مورد بررسی قرار گرفته است
که شامل مقاالت مندرج در مجالت مرتبط با موضوع است که از مراجع و پایگاههای اطالعاتی مختلف شامل ،Google Scholar
 PubMed ،Ovidو  Sciencedirectجمعآوری شده است .در جدول  1اسامی مقاالت مورد استفاده در این مطالعه آمده است .این
مقاالت در چارچوب قواعد زیر انتخاب شدهاند؛ به منظور جستجو ،کلمات کلیدی نظیر Vestibular System, Spatial
 Representation, Hippocampus Cognitive Dysfunctionو  Dual Tasksاستفاده شده است ،از میان تمام
مقاالت ارائه شده در این زمینه ،تنها مواردی مورد مطالعه قرار گرفته است که ارتباط بین این دو عملکرد و اختالالت مربوطه را مورد بررسی
قرار دادهاند ،مقاالت ارائهشده تا پایان سال  2017بررسی شدهاند و تنها مقاالت انگلیسی و مقاالتی که امکان دسترسی به متن کامل مقاله
وجود داشت ،مورد بررسی قرار گرفت .تعداد مقاالت حاصل از جستجوی اولیه 150 ،مطالعه مورد بوده است که از میان آنها تنها مواردی
انتخاب شد که دارای معیارهای ورود بوده و به موضوع بحث نزدیکتر باشند و بتوانند ارتباط بین این دو عملکرد و اختالالت مربوطه را به
خوبی نمایان سازند .ابتدا به طور مختصر به نقش اصلی دستگاه دهلیزی در کنترل وضعیت استقرار ،یکپارچگی حسی و برنامهریزی حرکتی
اشاره می شود و در ادامه به نقش آن در بازنمایی فضایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،پرداخته خواهد شد.
یافته ها

نقش دستگاه دهلیزی در کنترل وضعیت استقرار ،یکپارچگی حسی و برنامهریزی حرکتی
هدف اصلی دستگاه دهلیزی مطلع ساختن دستگاه عصبی از موقعیت سر و شتابهای وارده بر بدن میباشد .دهلیز این کار را از طریق دو
عضو انجام میدهد :مجاری نیمدایرهای و اندامهای اتولیتی .مجاری نیمدایره مسئول دریافت شتاب زاویهای سر است و اتولیت به شتاب
خطی یا تاثیرات جاذبه پاسخ میدهد [8-9].دستگاه دهلیزی به عنوان حسگر جاذبه ،یکی از مهمترین ابزار برای کنترل وضعیت استقرار
است .دستگاه دهلیزی به عنوان یک دستگاه حسی ،دو گروه اطالعات مهم در اختیار دستگاه عصبی مرکزی قرار میدهد )1 :محل
قرارگیری و چگونگی حرکت سر و  )2جهت جاذبه .دستگاه عصبی مرکزی ( 15(CNSاین اطالعات را به همراه اطالعات سایر
دستگاههای حسی جمعآوری میکند تا تصویری از نحوه قرارگیری و حرکت کل بدن را تشکیل دهد که این تصویر ،الگو ،طرحواره،
بازنمایی درونی 16یا نقشه درونی 17نامیده میشود [10-11].دستگاه دهلیزی در هماهنگی و یکپارچگی حسی نیز نقش دارد .یکپارچگی حسی
عبارت از سازماندهی حواس برای استفاده در پاسخدهی به محرکات مختلف محیطی است .تئوری یکپارچگی حسی اولین بار توسط دکتر
 Ayresبیان شد [12].اساس تئوری این است که تمامی مهارتهای پیچیده در انسان بر اساس تعامل منسجم و یکپارچه حواس اصلی
دهلیزی ،المسه و حس عمقی شکل میگیرند .هر گونه محرومیت حسی میتواند سازماندهی مغز برای پاسخدهی را دچار مشکل کند.
دستگاه دهلیزی کشف حرکت ،جاذبه و احساس تعادل را به عهده دارد .این دستگاه زودتر از بسیاری از اندامهای دیگر به بلوغ میرسد و
ارتباطات بیشماری با قسمتهای مختلف مغز ایجاد میکند .وقتی محرکات دهلیزی به حد کافی به آستانه عملکردی دستگاه دهلیزی
نرسند ،یکپارچگی حسی مختل میشود [13].عالوه بر این موارد ،مطالعات جدید نشان داده است که با توجه به مجاورت ساختاری و
][14
عملکردی دستگاه حلزونی و دهلیزی ،اختالل دهلیزی میتواند موجب نقص در مناطق قشری مربوط به پردازش گفتار و زبان گردد.
نقش سوم دستگاه دهلیزی ،کنترل برنامهریزی حرکتی 18است .برنامهریزی حرکتی ،توانایی مغز در دریافت ،سازماندهی و انجام فعالیتهای
ناآشنا است .در اختالل برنامهریزی حرکتی ،فرد حتی با وجود ظرفیت حرکتی و ادراکی ،توانایی خود را برای انجام فعالیتهای جدید از
13
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دست میدهد .دستگاه دهلیزی و ورودیهای آن به مخچه نقش اساسی را در برنامهریزی حرکتی دارند و هر گونه اختالل دهلیزی میتواند
][14
موجب نقص در برنامهریزی حرکتی فرد گردد.

نقش دستگاه دهلیزی در بازنمایی فضایی و شواهدی از اختالالت عملکرد شناختی به دنبال آسیب دهلیزی
دستگاه دهلیزی دو نوع شتاب زاویهای و خطی سر را کشف میکند .سیگنالهای دریافتی در این زمینه به پیام الکتریکی تبدیل شده و به
صورت بازنمایی عصبی از سرعت خطی و زاویهای در هستههای دهلیزی ترجمه میشود .دستگاه دهلیزی در طیف وسیعی از فعالیتها
شامل رفلکسهای وضعیت استقرار و حرکات چشمی تا بازنمایی فضایی 19و شناخت نقش دارد .یکی از ویژگیهای دستگاه دهلیزی،
همگرایی چندوجهی عالئم حسی از همان اولین سیناپسها در ساقه مغز و در طول مسیرهای مرکزی دهلیزی میباشد [15].به عالوه،
سیگنالهای دهلیزی به مناطق متعدد قشری میروند .در نتیجه سیگنالهای دهلیزی برخالف دستگاههای حسی نه تنها در درک حسی
خاصی فعال هستند ،بلکه در عملکردهای متعدد سطوح باال و از آن جمله بازنمایی فضایی داخلی نقش دارند .در واقع سیگنالهای دهلیزی
در درک فردی و فرافردی با حواس مربوط به موقعیت کل بدن و حرکت در فضا و جابجایی محیط نسبت به فرد نقش دارند Oman [5].و
همکاران در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که اطالعات دهلیزی موجود برای درک جهت فضا متفاوت از اطالعات دهلیزی مورد
استفاده برای رفتارهای رفلکسی میباشد .رفتارهای رفلکسی عمدتا ناشی از مسیرهای عصبی کوتاه در ساقه مغز میباشند ،در حالی که
آگاهی فضایی از جهت ،توسط مسیرهای دهلیزی-تاالموسی که به مناطق قشری منشعب میشوند ،ردیابی میشود .اطالعات دهلیزی
درباره حرکت سر به طور مشخص ناشی از مجاری نیمدایره و اندامهای اتولیتی است ،اما نوع سیگنالها و تبدیالت انجامشده توسط
مسیرهای رفلکسی و مسیرهای شناخت فضایی متفاوت میباشد .مسیرهای شناخت فضایی مربوط به تبدیل اطالعات دهلیزی به
سیگنالهای حرکت خود برای عملکردهای شناختی متفاوت میباشد .با اینکه ورودی دهلیزی که برای ایجاد خروجی رفلکسی به کار
میرود ،نیز نمایانگر همان حرکت خود فرد می باشد ،اما سریعا برای نشان دادن ماهیت فعالیت حرکتی بعدی ،تبدیل به سیگنال دیگری
][1
میشود .میزان همگرایی ،واگرایی و همپوشانی مسیرهای رفلکسی و شناختی در هستههای دهلیزی هنوز ناشناخته باقی مانده است.
تحقیقات اخیر بر نقش سیستم دهلیزی در پردازشهای شناختی مانند حافظه ،راهبری فضایی و آگاهی فرد از بدن خود تاکید کردهاند .درک
دقیق مسیرهای دهلیزی درگیر در این پردازشها ،برای درک بهتر عواقب تاثیر اختالالت دهلیزی بر شناخت و همچنین طراحی راهبردهای
درمانی برای تسریع بهبود ،ضروری است .شناخت "انشعابات دهلیزی-قشری" یعنی مناطق قشری فعالشده در اثر تحریک دهلیزی ،به
طور بارزی در سال های اخیر از هر دو دیدگاه ساختاری و عملکردی توسعه پیدا کرده است .چهار مسیر اصلی برای انتقال اطالعات دهلیزی
به قشر دهلیزی فرض شده است:
 )1مسیر دهلیزی-تاالموسی-قشری ،20که احتماال اطالعات فضایی مربوط به محیط را از طریق قشرهای آهیانهای Entorhinal ،و
 Perirhinalبه هیپوکامپ انتقال میدهد و مربوط به بازنمایی فضایی از تمایز بین حرکت خود و حرکت شی میباشد.
 )2مسیر ناشی از هسته تگمنتال پشتی 21از طریق هسته  Mammillaryجانبی ،هسته  Anterodorsalتاالموس به قشر
 Entorhinalکه اطالعات مربوط به تخمین جهت سر را انتقال میدهد.
 )3مسیر ناشی از هسته  ،Reticularis Pontis Oralisهسته  Supramammillaryو  Medial Septumبه هیپوکامپ
که اطالعات مربوط به ریتم تتای هیپوکامپ و حافظه را منتقل میکند.
22
 )4مسیر احتمالی از مخچه و هسته جانبی شکمی تاالموس (احتماال یه قشر آهیانهای) که اطالعات مربوط به یادگیری فضایی را
منتقل میکند و در نهایت مسیر جدیدی از عقدههای قاعدهای 23فرض میشود که احتماال در یادگیری فضایی و حافظه فضایی درگیر
][16
است .نتیجه اینکه از این مسیرها ،شبکه ساختاری گستردهای از شناخت دهلیزی حاصل میآید.
در واقع ،مناطق متعددی در مغز انسان وجود دارد که سیگنالهایی از دستگاه دهلیزی دریافت میکنند .مناطق قشری که توسط دهلیز
تحریک میشوند ،عبارتاند از :قشرهای حسی-پیکری و آهیانهای و منطقه اینسوالر خلفی؛ در قشر بینایی و پیشانی پیشحرکتی 24نیز
مناطقی با فعالیت وابسته به دهلیز دیده شده است .بسیاری از نورونهای شناساییشده ،آورانهای همگرای بینایی ،دهلیزی و حسی-
پیکری دریافت میکنند .مناطق قشری دریافتکننده انشعابات دهلیزی ،25با استفاده از هر دو تکنیک ثبت تکنورونی در پریماتها و

19
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موسوی و همکاران

تصویربرداری عملکردی ( 26)fMRIو یا  PET Scanدر انسان شناسایی شدهاند [17].قبل از اواسط دهه  1990میالدی ،تنها اشارات
کمی به ارسال اطالعات از دستگاه دهلیزی به هیپوکامپ و دیگر ساختارهای گیجگاهی میانی وجود داشت Horii .و همکاران ،ارسال
خاص ورودیهای دهلیزی به هیپوکامپ را با تحریک گرم کالریک (تحریک مجاری نیمدایره) و افزایش رهایی استیل کولین در هیپوکامپ
نشان دادند .این تاثیر با آنتاگونیست ترشح گلوتامات در هسته داخلی دهلیزی میتواند متوقف شود ،در حالی که ممانعت از ورودی شنوایی
تاثیری بر رهایی استیل کولین در هیپوکامپ ندارد [18].در مطالعهای که  Horiiو همکاران در سال  1994میالدی انجام دادند ،تاثیرات
تحریک الکتریکی دریچه گرد گوش داخلی و تحریک کالریک دهلیزی بر رهایی استیل کولین ( )AChاز هیپوکامپ موش در محیط  in vivoبا
ابزارهای ویژه را مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه ،با اعمال تحریک الکتریکی  500میکروآمپر با فرکانس یک هرتز با دیوریشن  200میلیثانیه به
دریچه گرد ،رهایی  AChتا  152درصد نسبت به حالت پایه افزایش یافت .از طرف دیگر ،تزریق ( DNQXآنتاگونیست  non-NMDAگیرنده
گلوتامات) در هسته دهلیزی میانی ،باعث مسدود شدن افزایش رهایی  AChهیپوکامپ در اثر تحریک الکتریکی دریچه گرد شد .در
مقابل ،تزریق  DNQXدر هسته حلزونی شکمی ،افزایش رهایی  Achهیپوکامپ در اثر تحریک الکتریکی دریچه گرد را مهار نکرد ،اگرچه در
این مطالعه ،تحریک کالریک با آب سرد  37درجه تاثیری بر رهایی  AChنداشت ،اما رهایی  AChدر اثر تحریک کالریک با آب گرم  45درجه و آب
][19
یخ به ترتیب  131و  160درصد افزایش یافت که نشان میدهد تغییر در فعالیت آورانهای دهلیزی ،باعث افزایش رهایی  AChهیپوکامپ میشود.
همچنین در مطالعه دیگری که  Horiiو همکاران در سال  2004میالدی انجام دادند ،برای بررسی این فرض که اطالعات دهلیزی ممکن
است فعالیت نورونی هیپوکامپ در منطقه  27CA1را متاثر سازد ،تاثیرات تحریک الکتریکی هسته دهلیزی میانی ( 28)MVNبر سرعت
شلیک نورونهای  CA1هیپوکامپ در موشهای بیهوش با استفاده از ثبت خارج سلولی مورد مطالعه قرار گرفت .سرعت شلیک
نورونهای  CA1هیپوکامپ در طول تحریک الکتریکی  MVNافزایش یافت .این یافتهها نشان میدهد که ورودیهای دهلیزی ممکن
است در پردازش اطالعات فضایی در هیپوکامپ نقش داشته باشد [20].در مطالعات بعدی تاثیرات دهلیزی بر  )1شلیک سلولهای
هیپوکامپ (سلولهای مکانی) برای تعیین موقعیت حیوان در محیط )2 ،موج تتای  EEGهیپوکامپ (تتا نوسانی موزون در EEG
هیپوکامپ است که با فرکانس تقریبی  8هرتز در طول حرکات ارادی رخ میدهد و در رمزگذاری اطالعات فضایی دخیل میباشد) و )3
شلیک سلولهای تعیینکننده جهت سر در سوبیکولوم 29مجاور هیپوکامپ نشان داده شد .مطالعات دیگر نشان دادند که تحریک دهلیزی و
نه حرکات چشم یا سر متعاقب آن ،مسئول تغییرات در فعالیت هیپوکامپ میباشد [21-22].به نظر میرسد انشعابات دهلیزی به هیپوکامپ به
صورت غیرمستقیم باشد .مسیرهای احتمالی شامل موارد زیر است:
 .1انتقال از طریق تاالموس خلفی به قشر آهیانهای تحتانی
 .2هسته پشتی پوشش مزانسفال یا تگمنتال ،30هسته  Mammillaryجانبی و هسته پشتی قدامی تاالموس
][23
 .3هسته تگمنتال  ،Pedunculopontineهسته  Supramammillaryو هسته تیغهای یا سپتال میانی
تمامی اینها تا حد زیادی با شکنج هیپوکامپ و پاراهیپوکامپ مرتبط میباشد ،به خصوص هسته سپتال که تاثیر عمیقی بر موج تتای
هیپوکامپ دارد و با تحریک دهلیزی و حرکت فعال میشود و هسته تگمنتال پشتی که بیشترین انشعاب دهلیزی خود را از هسته دهلیزی
داخلی دریافت میکند [2].هنوز بحث زیادی وجود دارد که چگونه اطالعات دهلیزی به هیپوکامپ میرسد .تحقیقات نشان داده است که
تحریک کالریک یا الکتریکی دهلیز در انسان موجب فعالیت هیپوکامپ میگردد و از طرف دیگر ،در بیماران با نوریت دهلیزی حاد ،بازجذب
گلوکز در هیپوکامپ کاهش مییابد [24-25].مشخص است که تاالموس ایستگاه مهم و ویژه برای حداقل برخی اطالعات دهلیزی میباشد؛
با این وجود ،تعداد مسیرهای مختلف دهلیز به هیپوکامپ و ماهیت دقیق آنها هنوز ناشناخته باقی مانده است .از طرفی دیگر ،باید توجه
داشت که هیپوکامپ تنها یک بخش از مسیرهای نئوکورتکس به لیمبیک با پیچیدگی بسیار باال است که مسئول حافظه فضایی
میباشد [26].تشکیالت هیپوکامپ انسان نقش مهمی در جنبههای مختلف پردازش حافظه دارد .اکثر مطالعات هیپوکامپ انسان ،بر
عملکردهای حافظهای غیرفضایی آن تاکید دارند ،اما تحقیقات اخیر در جوندگان و برخی گونههای دیگر بر نقش هیپوکامپ در یادگیری و
حافظه فضایی تاکید داشتهاند [27].مطالعات انسانی اندکی نیز به ارتباط مستقیم بین اندازه هیپوکامپ ،راهبری و حافظه فضایی اشاره نموده-
اند .به عنوان مثال در مطالعه  Moscovitchبه نقش هیپوکامپ برای بازیابی حافظه اپیزودیک و فضایی اشاره شده است و گفته شده
که هیپوکامپ در تشکیل و همانندسازی حافظه معنایی 31و نقشههای طرحوار فضایی 32نقش بسزایی دارد [28].تشکیالت هیپوکامپ برای
26
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ایجاد بازنماییهای ظریف ارتباط بین محرکات متعدد ضروری است .دو نوع نورون هیپوکامپ در ارتباط با ویژگیهای فضایی دارای شلیک
عصبی میباشند :سلولهای مکانی 33که به صورت جمعی باعث تشکیل نقشه مکانهای فضایی میشوند .سلولهای جهتیابی سر 34که
حرکات جهتدار سر را رمزگذاری میکنند [29].نشانهها و شواهد درونی (مانند اطالعات دهلیزی و وابران حرکتی) فعالیت این دو نوع سلول
را متاثر میسازند .با این وجود ،در راهبری فضایی ،نشانهها تاثیر بیشتری بر فعالیت این سلولها دارند .مطالعات نشان میدهد که غیرفعال-
سازی موقتی دستگاه دهلیزی منجر به اختالل شلیک این سلولها میگردد .بنابراین سیگنالهای دهلیزی تاثیر بارزی بر بازنماییهای
فضایی از طریق هیپوکامپ دارد و اختالل عملکرد دهلیزی منجر به نقایصی در راهبری میگردد [30].از طرف دیگر در زمینه نقش سیستم
عصبی مرکزی در عملکرد راهبری Ekstrom ،در مطالعه خود نشان داد که هیپوکامپ محل ذخیره بازنماییهای خارج محور 35از فضا
است ،در حالی که قشر پریتال بازنماییهای خودمحور 36را ذخیره میکند و آسیب به هر کدام از مناطق هیپوکامپ و قشر پریتال تاثیرات
][31
متفاوتی بر روی راهبری دارد.
همان طور که اشاره شد ،دستگاه دهلیزی با توجه به ویژگی یکپارچگی چندحسی اولیه خود ،در راهبری فضایی شامل سوگیری فضایی و
جابجایی نیز نقش بسزایی دارد [32].راهبری شامل فرآیندهای متعدد مانند احساس کردن محیط ،برقراری نمایش درونی فضا و استفاده از
آن میباشد .در طول راهبری ،موقعیت و سوگیری فردی در محیط بر مبنای اطالعات ناشی از دنیای بیرون (عمدتا عالئم بینایی در
انسانها) و یا بر مبنای اطالعات عالئم دهلیزی و حسی-پیکری ناشی از حرکت در محیط بهروزرسانی میشود .مطالعات متعددی برای
بررسی مبنای عصبی راهبری انجام شده است .تحقیقات اخیر نقش سلولهای مکانی ،سلولهای جهتیابی سر و اخیرا سلولهای
شبکهای 37را در این زمینه شناسایی کردهاند [33-34].سیستم راهبری شامل شبکهای کلی از ساختارهای زیر میباشد )1 :هیپوکامپ که
حاوی سلولهای مکانی است ،موقعیت حیوان در فضا را شناسایی میکند و باعث تشکیل بازنمایی فضایی میگردد )2 .قشر
 Enthorinalداخلی 38که حاوی سلولهای شبکهای است و با الگوی شبکه شلیک میکند )3 .شبکهای از ساختارهای متعدد که در بین
آنها ،قشر  Retrosplenialحاوی سلولهای جهتیابی سر میباشد و در ارتباط با جهت سر در فضا شلیک میکند و  )4قشر آهیانهای
خلفی که حاوی سلولهای حرکتی 39میباشد و حرکات خود فرد و شتاب را رمزگذاری میکند .مخچه به عنوان بخشی از سیستم راهبری،
در شکلدهی ویژگیهای سلولهای مکانی هیپوکامپ دخیل میباشد .مخچه این نقش را از طریق انشعاب مستقیم به هیپوکامپ یا از
طریق ارتباطات چندسیناپسی از طریق مسیر تاالموسی به قشر آهیانهای خلفی یا قشر  Retrosplenialایفا میکند [35].البته نقش این
ساختارهای مغزی در حافظه فضایی 40و راه بری به ویژه با توجه به نقش دقیق هیپوکامپ در فرآیندهای شناسایی مکان و یکپارچهسازی
مسیر هنوز مورد شک و تردید است .مطالعات تصویربرداری عصبی و روان عصب شناختی 41در انسان شواهدی از مبنای عصبی راهبری در
قشر آهیانهای تحتانی راست و داخلی ،قشر سینگولیت خلفی ،بخشهایی از عقدههای قاعدهای ،قشر پیشپیشانی چپ ،مناطق گیجگاهی
داخلی دو طرف (شامل شکنج پاراهیپوکامپ) و هیپوکامپ فراهم آورده است [36].به عالوه مطالعات متعدد نشان داده است که اطالعات
دهلیزی محیطی برای فرآیندهای قشری و هیپوکامپ درگیر در نقشه ذهنی راهبری ضروری میباشد [5].باید توجه داشت اگرچه مخچه در
پردازش اطالعات حرکات خود فرد نقش اساسی دارد ،اما سیگنالهای دهلیزی برای تکمیل این پردازش ضروری میباشد .بر مبنای شواهد
موجود ،پردازش مخچهای از اطالعات حرکت خود فرد به سه روش متفاوت انجام میشود )1 :ترکیب سیگنالهای اتولیتی و مجاری نیم-
دایره برای تبدیل اطالعات دهلیزی در مورد حرکت سر به اطالعات دهلیزی در مورد جهان اطراف  )2یکپارچگی اطالعات حس عمقی
گردن با اطالعات دهلیزی در مورد حرکت سر برای محاسبه تخمینی از حرکت بدن در فضا و  )3فرضیه پیشنهادی توسط  Cullenو
همکاران ( )2011از احتمال ایجاد سیگنال حذفی 42برای سرکوب تحریک دهلیزی به علت حرکات فعال .این تبدیالت ،اطالعات الزم برای
هیپوکامپ در مورد حرکت خود فرد را فراهم میآورد [35].در واقع مخچه در راهبری فضایی از طریق دو مسیر نقش دارد :ابتدا در پردازش
اطالعات مربوط به حرکت خود فرد برای ایجاد بازنمایی فضایی در هیپوکامپ در سطح سلولهای مکانی (که قبال توضیح داده شد) ،و دوم
][24
در استفاده از این بازنمایی فضایی برای ایجاد مسیر ایدهآل به سمت هدف.
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اگرچه تاثیرات تحریک دهلیزی بر پردازشهای بینایی-فضایی در بیماران نورولوژیک به طور گستردهای بررسی شده است ،اما نقش
ورودیهای دهلیزی در درک فضایی در افراد هنجار همچنان نامشخص است .بدین منظور Ferrè ،و همکاران در مطالعه خود از تکلیف
شناسایی وسط یک خط 43برای بررسی تاثیرات تحریک گالوانیک دهلیزی بر درک فضایی و درک فاصله دور و نزدیک استفاده کردند.
وظیفه فرد در این تکلیف مشخص نمودن وسط یک خط ارائهشده بر روی کاغذ در فواصل مشخص با استفاده از مداد لیزری است و
تحریک گالو انیک به ماستوئیدهای راست و چپ با استفاده از الکترودهای آند و کاتد ارائه شد .در توافق با مطالعات قبلی ،دادههای این
مطالعه نشان داد که تحریک گالوانیک تاثیرات قوی وابسته به پالریته ایجاد میکند که در توافق وسیع با نتایج گزارششده در بیماران می-
باشد .تحریک گالوانیک دهلیز سمت چپ ( 44)L-GVSباعث ایجاد انحراف وسط خط به سمت چپ و تحریک گالوانیک دهلیز سمت را
( 45)R-GVSباعث ایجاد انحراف وسط خط به سمت راست فضا میشود .جالب اینکه ،تاثیرات تحریک گالوانیک در فواصل دور و نزدیک
قابل مقایسه میباشد .فرض بر این است که انحراف ایجادشده در درک فضا در اثر تحریک دهلیزی ممکن است باعث کسب مطلوب
اطالعات از بخشهای مختلف محیط باشد .نتیجه اینکه ورودیهای دهلیزی باعث تغییر توجه فضایی به یک سمت فضای افقی به علت
ارسال انشعابات دهلیزی به نیمکره سمت مقابل میگردند .هر گونه حرکت سر داللت بر ارتباط جدید بین موجود زنده و فضای اطراف برای
کسب اطالعات جدید از محیط دارد .احتماال اندامهای دهلیزی باعث بهینهسازی جمعآوری اطالعات از بخشهای مختلف محیط
میشود [37].بهبود خودبخودی در غفلت بینایی-فضایی 46در طول تحریک گالوانیک دهلیزی ممکن است ناشی از اصالح چارچوب مبنای
فضایی 47مختل شده در اثر آسیب دهلیزی باشد .قبل از بررسی مبنای عصبی این تاثیر در بیماران نورولوژیک ،باید به بررسی مکانیسمهای
عصبی درگیر در این فرآیندها در افراد هنجار پرداخت تا دیدگاهی در مورد مبنای فیزیولوژیک وجود داشته باشد .بهرغم تاثیر بالینی بارز
تحریک گالوانیک ،مکانیسمهای عصبی مبنای تعامالت تحریک گالوانیک (و دیگر تحریکات) دهلیزی با پردازشهای بینایی-فضایی هنوز
به طور دقیق مشخص نشده است .در مطالعه  Finkو همکاران ،تاثیر تداخالت به وجود آمده با چارچوب مبنای فضایی خودمحور 48بر
پردازشهای عصبی قضاوتهای بینایی-فضایی خارج محور 49تکلیف شناسایی وسط خط در اثر تحریک گالوانیک با استفاده از fMRI
مورد بررسی قرار گرفته است .تعامل بارز خاصی بین تحریک گالوانیک دهلیزی و مکانیسمهای عصبی مبنا برای قضاوتهای بینایی-
فضایی تنها در قشر آهیانهای خلفی و قشر پیشحرکتی شکمی سمت راست مشاهده شد .مطالعات قبلی نشان داده است که فعالیت این
مناطق در اثر غفلت بینایی-فضایی آسیب میبیند .این یافتهها نشان میدهد که این تاثیرات نشانگر تقاضای پردازش افزایش یافته هنگام
جبران چارچوب مبنای فضایی خودمحور مختل شده و در عین حال حفظ عملکرد صحیح در طول تکلیف فضایی خارج محور میباشد.
بنابراین این نتایج نشان میدهد که قشر آهیانهای خلفی و قشر پیشحرکتی شکمی سمت راست در محاسبه چارچوبهای فضایی مبنا
نقش دارند .به عالوه ،یافتههای این مطالعه نشان میدهد که مبنای فیزیولوژیک تخصصی برای بهبود موقتی غفلت بینایی-فضایی در
بیماران دچار ضایعات نیمکره راست در طول تحریک گالوانیک دهلیزی وجود دارد و بنابراین ممکن است بر توانبخشی غفلت تاثیر داشته
باشد .درک تعامل تحریک گالوانیک دهلیزی با قضاوتهای بینایی-فضایی خارج محور در افراد هنجار ممکن است منجر به گسترش موثر
][38-39
این تکنیکها در بیماران نورولوژیک باشد.
در سالهای اخیر مطالعاتی مبنی بر اختالالت شناختی متعاقب آسیب دهلیزی در حیطههای توجه ،یادگیری و حافظه انجام گرفته است که
این عالیم نمیتوانند مستقیما به عالئم رفلکسی و ناهنجاریهای محیطی مربوط به آسیب دهلیزی نسبت داده شود [40].به عنوان مثال،
تغییر حس بدنی عارضه شایعی است که در اثر آسیب دهلیزی و همچنین آسیب شبکههای دهلیزی در نیمکره راست مغز رخ میدهد .با این
وجود ،مطالعات آزمایشگاهی اندکی به نحوه تاثیر سیگنالهای دهلیزی بر آگاهی بدنی 50پرداختهاند .در مطالعهای که  Ferrèو همکاران
انجام دادند ،این مسئله با ترکیب مدل شناختهشدهای از آگاهی بدنی (یعنی  51)RHIبا تحریک گالوانیک دهلیزی ) 52(GVSدر افراد
هنجار مورد بررسی قرار گرفته است .سه حالت تحریک به صورت  GVSمختصر با آند ماستوئید چپ و کاتد ماستوئید راست (که عمدتا
شبکههای دهلیزی نیمکره راست را فعال میکند) ،یا  GVSآند ماستوئید راست و کاتد ماستوئید چپ یا عدم تحریک گالوانیک مورد
بررسی قرار گرفت .گروهی از شرکتکنندگان تحریک همزمان بینایی-لمسی 53بر روی یک دست الستیکی و بر روی دست خود را دریافت
43
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میکردند و گروهی این تحریک همزمان را دریافت نمیکردند .انحراف و تغییر درک موقعیت تحریک از دست خود فرد به دست الستیکی
به عنوان معیاری برای اندازهگیری توهم چندحسی از حس مالکیت بدنی مورد استفاده قرار گرفت GVS .تاثیرات قوی وابسته به پالریته
بر اساس معیار  RHIایجاد کرد GVS ،آند چپ و کاتد راست ،تغییر بسیار کمتری در درک حس عمقی نسبت به  GVSآند راست و
کاتد چپ ایجاد کرد .ورودی دهلیزی باعث تغییر عملکردهای وزندهی چندحسی 54در آگاهی بدنی میشود .انشعابات دهلیزی نیمکره
راست که در اثر  GVSآند چپ و کاتد راست فعال میشوند ،باعث افزایش وزندهی سیگنالهای حس عمقی درونی مربوط به موقعیت
][41
دست و کاهش وزندهی اطالعات بینایی مسئول ،در طول  RHIمیشود.
در واقع ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد احتماال آسیب دهلیزی باعث تعییر دائمی روش پردازش شناختی مناطقی از مغز میشود که
در یکپارچهسازی اطالعات فضایی و غیرفضایی دخیل میباشند [42].بهرغم وقوع جبران دهلیزی متعاقب آسیب دهلیزی ،بسیاری از عالئم
حرکات چشمی و وضعیت استقرار ،جبران نمیشوند و یا ناقص جبران میشوند؛ به ویژه در مورد  VORکه هرگز پاسخ به محرکات با
شتاب باال ،بهبودی کامل پیدا نمیکند .بنابراین تمایز بین عواقب درکی نقایص رفلکسی ایجادشده در اثر آسیب و نقایص صرفا با منشا
شناختی (یعنی پردازشهای توجه ،یادگیری ،تجزیه و تحلیل و تصویرسازی ذهنی) کار مشکلی میباشد ،مگر اینکه گروههای کنترل
مناسبی به کار گرفته شوند .همچنین احتمال مشاهده نقایص شناختی در برخی موقعیتهای خاص به علت همپوشانی جبران نقایص
][2
رفلکسی با عملکرد شناختی وجود دارد.
55
تحقیقات با استفاده از  MRIدر افراد دچار آسیب دوطرفه دهلیزی ) (BVLنشانگر آتروفی انتخابی بارز هیپوکامپ بود و با اختالل در
تکالیف حافظه فضایی مرتبط میباشد [43].این افراد نقایص بارز در حافظه فضایی و راهبری در آزمون ماز آبی موریس 56نشان دادند که این
نقایص ارتباطی به نقص حافظه کلی و عمومی نداشت [44].با توجه به انشعابات مرکزی دوطرفه دستگاه دهلیزی و کنترل وسیع آوران آن
که منجر به جبران موثر برای آسیب یکطرفه میشود ،تاثیرات رفتاری و ساختاری بر روی دستگاههای هیپوکامپ در برداشت دوطرفه
دهلیز خیلی بیشتر از برداشت یکطرفه دهلیز میباشد .شاید به این دلیل است که برای درمان بیماری منیر عمدتا برداشت یکطرفه دهلیز
صورت میگیرد (به علت خطر باالی ایجاد نقایص حافظه فضایی) [45].یافتهها نشان میدهد که عملکرد اصلی بافت قشر قدیمی57
هیپوکامپ هنوز در جنبههای فضایی پردازش حافظه راهبری آشکار میباشد .به عالوه ،یافتهها نشان میدهد که در این شرایط ،راهبری
فضایی در انسان حتی زمانی که فرد ثابت ایستاده است (به عنوان مثال بدون هیچ گونه تحریک دهلیزی یا حسی-پیکری واقعی) عمدتا بر
][46 ،36
عملکرد باقیمانده دهلیزی وابسته میباشد.
همچنین مطالعات اخیر نشان داده است که سیگنالهای دهلیزی عالوه بر کنترل بازنمایی بینایی-فضایی در تعدیل بازنماییهای شنوایی-
فضایی نیز نقش دارند .افراد اصوات را با مقایسه ورودیهای دو گوش مکانیابی میکنند که منجر به بازنمایی منبع صوت با موقعیت سر در
وسط می شود ،اما هنگام چرخش سر اطالعات مربوط به حرکت سر باید در مکانیابی تخمین زده شده و موقعیت منبع صدا بهروزرسانی
شود .در حیطه بینایی بهروزرسانی فضایی به خوبی مطالعه شده است ،اما در مورد چگونگی تعامل سیگنالهای حرکت سر با اطالعات دو
گوشی و بهروزرسانی بازنمایی شنوایی-فضایی 58اطالعات اندکی در دست است .در این راستا ،در مطالعه  Genzelو همکاران افراد
شرکتکننده موقعیت دو منبع صدا را قبل و بعد از چرخش سر مورد مقایسه قرار دادند .در موقعیتهای مختلف چرخش سر افراد قادر به
درک صحیح جهت چرخش بودند که نشانگر وجود مدل ترکیبی از سیگنالهای حس عمقی/کپی وابران 59و سیستم دهلیزی میباشد.
همچنین نتایج نشان داد که در این میان سیگنالهای دهلیزی نقش مهمتری دارند .در کل ،نتایج نشانگر تعامل بین سیگنالهای حسی و
حرکتی در بهروزرسانی بازنمایی بینایی-فضایی و شنوایی-فضایی میباشد [47].بدن انسان دارای نهاد واحدی است که از طریق آن دائما با
جهان بیرون در تعامل است .بنابراین ،بازنمایی بدن عمدتا به روش پردازش اطالعات حواس مختلف و عکسالعمل مناسب به آنها بستگی
دارد .با این وجود ،نقش حواس مختلف در ایجاد بازنمایی واحد از بدن هنوز ناشناخته باقی مانده است .در مجموع بررسی مطالعات انجامشده
در این زمینه نشان میدهد که مجموعه سیستمهای بینایی ،شنوایی و دهلیزی و همینطور حس درد و لمس باعث شکلگیری بازنمایی
بدنی در طول تجارب چندحسی روزانه میشوند [48].همچنین مطالعات نشان دادهاند که سیستم دهلیزی مکان مناسبی برای بررسی
][49
تعامالت شناختی سطح باال و پردازشهای حسی سطح پایین میباشد.
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مطالعات اخیر از این عقیده حمایت میکند که عالئم دهلیزی نه تنها در بازنمایی بدنی در فضا بلکه در بازنمایی فرافردی در فضا نیز نقش
دارد [50].یافته دیگر اینکه هر چه سختی تکلیف ذهنی و شناختی در تمرینات با تکالیف دوگانه ( )Dual Tasksشناختی-تعادلی بیشتر
باشد ،عالئم دهلیزی بیشتری در ایجاد بازنمایی فضایی داخلی دقیق مورد نیاز میباشد .نتیجه اینکه اطالعات دهلیزی به منظور ایجاد
بازنمایی فضایی ،در سطح باالیی از یکپارچگی حسی شرکت دارند [51].همچنین تحریکات دهلیزی میتوانند در ایجاد مبنای فضایی
صحیح در بیماران با آسیب مغزی و دارای اختالل فضایی باال مانند بیماران دچار غفلت فضایی 60کمک نمایند [5].بعد از ذکر یافتههای
مطالعات موجود در زمینه نقش دستگاه دهلیزی در بازنمایی فضایی و ارتباط بین اختالالت دهلیزی و اختالالت شناختی به عنوان مصداقی
بر این یافتهها ،در ا ین بخش ،نتایج مطالعات متعددی که به بررسی این ارتباط در بیماران دچار ضایعات دهلیزی با استفاده از تکالیف دوگانه
پرداختهاند ،به بحث گذاشته میشود.

مطالعات بالینی روی بیماران دچار اختالالت دهلیزی
یکی از اولین مطالعات انجامشده در زمینه عملکرد شناختی در بیماران با اختالالت دهلیزی توسط  Grimmو همکاران در سال 1989
میالدی گزارش شده است که در آن نقایص حافظه و درک در بیماران با سندرم فیسچول پری لنف مورد بررسی قرار گرفت .همه افراد
شرکتکننده ،سرگیجه وضعیتی و فیسچول پری لنف داشتند که در اکثر موارد حین جراحی تایید شده بود .در این مطالعه فرض بر این بود
که فیسچول ناشی از ضربه به سر ،عفونت مزمن گوش یا نیروهای شتابی میباشد که منجر به پارگی دریچه گرد یا بیضی و نشت دائمی
مایع پری لنف در فضای گوش میانی شده است و در همان زمان اتوکنیای جداشده از اتریکول در آمپول مجرای نیمدایره خلفی تجمع یافته
و باعث  BPPVمی گردد .باید توجه داشت که اکثر این بیماران از عالئم عاطفی مانند اضطراب و افسردگی نیز رنج میبردند .یافتهها
نشان داد که در بیماران مبتال به فیسچول ،جدا کردن نقش اختالل شنوایی از نقایص شناختی کار مشکلی میباشد ،چون در این بیماران
][52
اختالل عملکرد دهلیزی و شنوایی هر دو بخشی از این سندرم میباشد و در کنار هم رخ میدهند.
مطالعات نشان داده است که بیماران دچار ضایعه دهلیزی ،دارای اختالل عملکرد شناختی و سایکولوژیک همراه نیز میباشند .در مطالعهای
که  Bigelowو همکاران انجام دادند ،ارتباط بین سرگیجه با منشا دهلیزی ،اختالل عملکرد شناختی (مانند نقص حافظه و مشکالت
توجه و تمرکز) و عارضه های سایکولوژیک (مانند اختالالت اضطراب ،افسردگی و ترس) در بزرگساالن مورد بررسی قرار گرفت .بررسیها
توسط پیمایش سالمت ملی از طریق مصاحبه ( 61)NHISکه در سال  2008تدوین شده است ،صورت گرفت که شامل ارزیابی گیجی و
تعادل و سواالتی در مورد عملکرد شناختی و وقوع اختالالت سایکولوژیک همراه میباشد .نتایج ارزیابیهای یک ساله نشان داد که در افراد
مبتال به سرگیجه دهلیزی ،احتمال وقوع مشکالت توجه و تمرکز  8برابر و مشکالت اضطراب ،افسردگی و ترس 3 ،برابر افزایش پیدا کرده
است .یافتهها نشان میدهد که اختالل دهلیزی با افزایش خطر وقوع اختالل عملکرد شناختی و مشکالت سایکولوژیک در ارتباط میباشد.
در واقع دستگاه دهلیزی دارای ارتباطات ساختاری با مناطق وسیعی از قشر مغزی ،هیپوکامپ و آمیگدال میباشد و کاهش ورودی دهلیزی
][53
ممکن است منجر به اختالالت مدارات شناختی و احساسی این مناطق شود.
مطالعات موجود ،شواهد اساسی از ابتال به اختالل عملکرد شناختی در بیماران دچار اختالالت دهلیزی فراهم میآورند .برخی اختالالت
دهلیزی ،پردازش اطالعات فضایی و برخی دیگر ،پردازش اطالعات غیرفضایی را درگیر میکنند [54].مطالعه  Redfernو همکاران نشان
داد که نقایص شناختی نمیتواند به علت اختالل عملکرد حرکتی یا ناشنوایی باشد [55].مطالعه  Schautzerو همکاران در استفاده از
][56
تکالیف کنترل راهبری ،نشان داد که نقایص حافظه فضایی نمیتواند به علت مشکالت بینایی ،کنترل حرکتی یا برانگیختگی باشد.
اگرچه مطالعه  Brandtو همکاران نشان داد که هیپوکامپ به طور بارزی در آسیب دوطرفه دهلیزی متاثر میشود ،باید توجه داشت که
نقایص غیرفضایی نمیتواند ناشی از تغییراتی در هیپوکامپ باشد .به عنوان مثال  Mumbyنشان داد که حافظه غیرفضایی مانند حافظه
بازشناسی اشیا به احتمال زیاد مربوط به مناطقی مانند قشر آهیانهای میباشد .احتماال بسیاری از مناطق دستگاه لیمبیک و نئوکورتکس به
][2
دنبال آسیب دهلیزی سازماندهی مجدد پیدا میکنند.
الف) مطالعات انجامشده در زمینه اختالل در تواناییهای محاسباتی ،حافظه کوتاهمدت و تمرکز ناشی از اختالل دهلیزی
 Riseyو  Brinerتقریبا در  20درصد بیماران دچار سرگیجه اشتباه شناختی خاص و بارزی (در شمارش رو به عقب) یافتند .این بیماران
حتی با دیدن شکل نوشتاری شمارش خود ،متوجه اشتباهات خود نمیشدند .در مرحله بعدی شمارش رو به جلو ارزیابی شد .در این حالت
بیماران اشتباهی در شمارش نداشتند .فرض بر این است که نتایج این مطالعه نشانگر نقص در تجسم فضایی 62یا حداقل نقص در
بازآرایی 63ترتیب عددی باشد .باید توجه داشت که شمارش رو به جلو به صورت خودکار صورت میگیرد ،ولی در شمارش رو به عقب نیاز
60
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مرتبسازی دوباره است .در این مطالعه دیده شد که تاثیر شناختی خاص همیشه نمیتواند در اثر همه اختالالت دهلیزی ظاهر شود .اختالل
در شمارش تقریبا منحصرا در بیماران با ضایعات دهلیزی مرکزی (به احتمال زیاد ساقه مغز) دیده میشود و در اختالالت محیطی دهلیزی
][4 ,17
دیده نشده است.
مطالعهای دیگر در این زمینه ،توسط  Ericksonو همکاران به منظور ارزیابی عملکرد بیماران دهلیزی در تکالیفشناختی خاص (به ویژه
حافظه کوتاهمدت و حافظه کاری) انجام گرفته است .در این مطالعه در گروهی از بیماران دچار هیدروپس ،فیسچول پری لنف و یا BPPV
چندین تکلیفشناختی شناسایی شد که در آنها بیماران امتیازات پایین معناداری کسب نمودند .در اندازهگیریهای استاندارد مانند Digit
( Spanارزیابی میزان حافظه با اندازهگیری میزان اعداد اتفاقی که بعد از ارائه ،فرد قادر به تکرار آنها میباشد) و آزمون Mini Mental
( State Examارزیابی جهتیابی ،توجه ،فراخوانی سریع و کوتاهمدت و توانایی درک و پیگیری دستورات) ،افراد دچار اختالل دهلیزی
نتایج هنجاری کسب نمودند ،اما این افراد در آزمونهای ارزیابی تواناییهای پیچیدهتر مانند سازماندهی چندین منبع اطالعاتی یا یادگیری
اطالعات جدید و در عین حال حفظ موارد قبلی در حافظه خود ،امتیازات پایینی کسب نمودند ،به عنوان مثال ،در Divided
 ،Attention Recall Testبیماران در فراخوانی مطالب ارائهشده اخیر ،کاهش امتیاز نشان دادند .در Logical Memory Tests
به منظور ارزیابی فراخوانی آزاد اطالعات ارائهشده در قالب نثر ،بیماران در فراخوانی کلمه به کلمه موارد از متن توانایی هنجار داشتند ،اما در
][17 ,57
فراخوانی اطالعات معنایی یا غیرکلمهای ،کاهش امتیاز نشان دادند.
ب) مطالعات با تکالیف دوگانه عملکردهای شناختی و تعادلی/جهتیابی
ارتباط بین عملکرد شناختی و تعادل یا توانایی جهتیابی در فضا در مطالعات متعددی بررسی شده است .در این مطالعات ،تکالیفشناختی
به همراه ایجاد چالشهایی در وضعیت استقرار مانند ایستادن روی سطح متحرک یا تکالیف جهتیابی مانند حفظ خط بینایی در جهت
عمودی ارائه میشوند [58].سوال این است که آیا چالشهای وضعیت استقرار تاثیری بر عملکرد شناختی دارد و برعکس آیا انجام تکالیف-
شناختی ،ثبات وضعیت استقرار را کاهش میدهد یا خیر .بیماران دچار آسیب دهلیزی به طور معمول در هر دو تکلیف ،عملکرد بدتری
نسبت به افراد هنجار دارند .این تاثیر تکالیف دوگانه میتواند صرفا ناشی از تداخل بین انجام همزمان تکالیف باشد .در یک ارتباط نسبتا
غیرمستقیم ،تاثیرات تکالیف دوگانه عمدتا به عنوان رقابتی برای منابع توجهی بحث میشود .همچنین احتمال دارد اختالل در چارچوب
][59
فضایی به علت تکلیف وضعیت استقرار ،تاثیر مستقیمی بر توانایی انجام تکالیفشناختی خاص بدون توجه به منابع توجهی داشته باشد.
به طور کلی تفسیر مطالعات تکالیف دوگانه مشکل میباشد ،به خصوص که هیچ راهی برای اطمینان از هماهنگ بودن کامل تکالیف به
لحاظ سختی وجود ندارد .اگر تکلیفی اساسا مشکلتر باشد ،توجه زیادی به خود جلب میکند و با تکالیف دیگر تداخل بیشتری خواهد
داشت] ،[17شاید این مسئله باعث پراکندگی در نتایج پژوهشها باشد که در ادامه بحث خواهد شد.
 .1نتایج مطالعات تکالیف دوگانه شناختی/تعادلی
در این مطالعات ،تکالیفشناختی با نیاز به حفظ تعادل استقرار با هم همراه میشوند .در بررسی این مطالعات بیمار به خاطر ترس از
افتادن ممکن است تمام توجه خود را به تکلیف تعادلی معطوف دارد .در مطالعه  Yardleyو همکاران دیده شد که افزایش دشواری در
حفظ جهت یابی وضعیت استقرار (با ایستادن بر روی سکوی متحرک) باعث افزایش زمان پاسخ و کاهش دقت در تکالیف ذهنی در هر دو
گروه افراد هنجار و بیماران با ضایعه دهلیزی گردد .این مطالعه هیچ گونه تاثیر انجام تکلیفشناختی بر روی ثبات وضعیت استقرار را نشان
نداد .نتایج این مطالعه از این فرض حمایت میکند که حفظ تعادل اولویت توجه بیشتری نسبت به فعالیتهای شناختی پیدا میکند.
همچنین دیده شد که بیماران دهلیزی در چندین تکلیفشناختی به خصوص در انجام تکالیف تمایز سریع بین اعداد زوج و فرد 64عملکرد
بدتری نسبت به افراد هنجار بدون توجه به وضعیت استقرار (در حالت نشسته ،ایستاده ،یا در حالت بیثباتی در استفاده از سکوی حفظ
وضعیت استقرار) داشتند .محققین نتیجه گرفتند که بیماران دهلیزی ممکن است در تکالیفشناختی ضعیف عمل کنند ،چون آنها بخش
][17 ,60
زیادی از منبع توجهی محدود را به حفظ تعادل و ثبات وضعیت استقرار اختصاص میدهند.
 Shumway-Cookو همکاران در مطالعهای بر روی افراد جوان و سالمند یافتند که انجام همزمان تکلیفشناختی تاثیر مالیمی بر
ثبات وضعیت استقرار با تاثیر بیشتر در سالمندان با سابقه افتادن دارد .بر خالف انتظار آنها ،انجام تکلیف تکمیل جمله نسبت به تکلیف
بینایی فضایی (هماهنگ نمودن خطوط موازی) تاثیر بیشتری بر ثبات وضعیت استقرار داشت (آنها انتظار داشتند که تکلیف بینایی فضایی از
توجه بینایی بیشتری استفاده کند و بنابراین تاثیر بیشتری بر ثبات وضعیت استقرار داشته باشد) .آنها تمام این تاثیرات را تحت عنوان
"تخصیص توجه" تفسیر نمودند .با این وجود ،میتوان نتایج را به عنوان کمک بینایی به حفظ تعادل تفسیر کرد :یعنی در تکلیف هماهنگ
نمودن خطوط ،افراد صفحه تعادل را به عنوان نقطه تثبیت بینایی خود در نطر میگیرند و ثبات وضعیت استقرار بیشتری دارند ،ولی در
Even and Odd Number
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تکلیف تکمیل جمله ،نگاه خیره فرد از روی صفحه برداشته شده و فرد نوسان تعادلی بیشتری دارد .بیماران دچار آسیب دهلیزی و همین
][61 ,62
طور سالمندان دچار اختالل تعادل ،وابستگی بیشتری به تثبیت بینایی برای حفظ تعادل دارند.
به طور کلی نتایج مطالعات نشان میدهد که انسانها معموال هنگام انجام تکلیفشناختی همزمان ،راهبردهای وضعیت استقرار خود را
تطبیق میدهند .با توجه به اینکه بیماران دچار اختالالت تعادل ،انعطافپذیری قابل توجه کمتری در تنظیم راهبرد وضعیت استقرار دارند،
موقعیتهای تکالیف دوگانه ،به علت استفاده از راهبرد تعادلی ناکافی به راحتی تعادل آنان یا انجام تکلیفشناختی مورد نیاز (که به علت
][17
جلوگیری از ایجاد عدم تعادل سرکوب شده است) را متاثر میکنند.
 .2نتایج مطالعات تکالیف دوگانه شناختی/جهتیابی :بدون نیاز به کنترل وضعیت استقرار
همان طور که قبال ذکر شد ،مشکل فرد در تکلیف دوگانه به خصوص در فرد مبتال به اختالل دهلیزی و تعادل ،نیاز وی برای جلوگیری از
افتادن بود که منجر به کاهش توجه فرد به تکلیفشناختی میشد .در بحث جاری ،این نیاز با استفاده از تکلیف جهتیابی به جای تکلیف
تعادلی بر طرف شده است ،تکلیف جهتیابی نیز به عملکرد دهلیزی وابسته است ،اما الزامی برای جلوگیری از افتادن ندارد [63].در مطالعه
 Gilainو همکاران  ،تکلیف ذهنی (شمارش رو به عقب) با استفاده از صفحه چرخان با تکلیف شناسایی محور عمودی در طول چرخش
غیرفعال فرد همزمان شد .برخالف افراد هنجار ،تمام بیماران دچار آسیب دهلیزی (به جز یک بیمار با غیاب کامل دوطرفه عملکرد
دهلیزی) ،تاثیر ب ارز تکلیف دهلیزی (شناسایی محور عمودی) را در توانایی انجام تکلیف ذهنی نشان دادند .اگرچه علت نورولوژیک دقیق
این یافتهها مشخص نیست ،حداقل میتوان فهمید که عملکرد دهلیزی و انجام تکلیف فضایی کامال مستقل از تکالیفشناختی مانند
شمارش رو به عقب نمیباشد [64].محققین نتیجه گرفتند که افراد دچار اختالل جهتیابی ناشی از اختالل تعادل دهلیزی جبراننشده ،در
شرایط تعارض آزمایشگاهی بینایی دهلیزی ،باید توجه زیادی به کنترل جهتیابی داشته باشند که منجر به تاثیر زیانآور آن بر انجام
][65
همزمان تکلیف ذهنی میگردد.
نتایج کلی حاصل از مطالعات تکالیف دوگانه شناختی و تعادل نشان میدهد که بیماران دهلیزی نسبت به افراد هنجار به طور کلی عملکرد
ضعیفتری در تکالیف شناختی (مانند تکلیف شمارش رو به عقب) بدون توجه به تکلیف وضعیت استقرار دارند و اینکه دستگاههای
دهلیزی/تعادل و دستگاههای شناختی به طور کامال مستقل از همدیگر فعالیت نمیکنند و این نتایج نشانگر مشکالت شناختی بیشتر
][17
بیماران دهلیزی در موقعیتهای درگیرکننده دستگاههای تعادلی یا جهتیابی میباشد.
نتیجه گیری
مسیرهای دهلیزی صعودی به قشر ،دارای نقشهای مجزایی میباشد ،به طوری که مناطق قشری دریافتکننده اطالعات دهلیزی به
صورت منحصر به فردی تخصصی شده است .با این وجود ،به نظر میرسد تعامالت زیادی بین این سیستمها برای ایجاد بازنماییهای
عصبی دقیق از خود و جهان بیرون برای آگاهی فضایی وجود داشته است .حس فرد از موقعیت خود ،جهتیابی و حرکت در فضای سه-
بعدی ،حاصل یکپارچگی سیگنالهای مختلف شامل ورودیهای عضالت ،مفاصل ،بینایی ،لمس و دهلیزی میباشد .ورودی دهلیزی نقش
مهمی در حس فرد از موقعیت خود در فضا دارد .اطالعات حاصل از ارگانهای محیطی دهلیزی در گوش داخلی با انواع دیگری از
سیگنالها درباره بدن و موقعیت آن ترکیب میشوند .تعامالت سطح پایین بین اطالعات دهلیزی و بینایی-فضایی در ایجاد و سازماندهی
بازنمایی فضایی نقش اساسی دارند [1].شکایات شایع در بیماران دچار اختالالت دهلیزی ،مشکل خواندن و توجه ،محدودیت حرکت و
بیزاری از محیطهایی مانند راهروهای سوپرمارکتها میباشد .اگرچه این اعمال ،کارهای شناختی تخصصی نیستند ،اما نتایج نشان میدهد
که عالئم غیربالینی اختالل دهلیزی از تاثیرات ثانویه اضطراب و یا ترس میتواند جدا شود .این مسئله بسیار مهم است ،چون اضطراب
بدون اختالل دهلیزی هم می تواند تاثیرات شناختی داشته باشد ،بنابراین ضروری است علت اصلی اضطراب و یا اختالل دهلیزی از هم جدا
شود [17].در واقع مرور مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط بین دستگاه دهلیزی و عملکردهای شناختی و نقش اختالالت دهلیزی در ایجاد
اختالالت شناختی نشان داد که سیگنالهای دهلیزی برای حفظ بازنمایی داخلی هماهنگ موقعیت و حرکت بدن در فضا مهم میباشد و
اختالالت دهلیزی عالوه بر ایجاد اختالالتی در رفلکسهای کنترل وضعیت استقرار در سطح محیطی ،باعث ایجاد اختالالت شناختی
خاص و به ویژه اختالل در بازنمایی فضایی در سطح قشر میشود که نشانگر ارسال سیگنالهای دهلیزی به مراکز خاص درگیر در بازنمایی
فضایی و شناخت در مغز میباشد .البته هنوز مشخص نمیباشد سیگنالهای دهلیزی تا چه اندازه برای شبیهسازی ذهنی حرکت در
موقعیتهایی که جابجایی بدن را درگیر نمیکند( ،مانند تصویرسازی ذهنی) ،ضروری هستند .با این وجود ،از دیدگاه فیزیولوژیک ،وجود
تعامالت شناختی-دهلیزی به وسیله وجود ارتباطات بین دستگاه دهلیزی و مراکزی در ساقه مغز و قشر مغزی نشان داده شده است [6].در
نتیجه شناخت ما از ارتباط بین دستگاه دهلیزی و شناخت بسیار اندک است و در تحقیقات آینده روشن خواهد شد که دستگاه دهلیزی در
ساختار بینایی-فضایی و در انجام طیف وسیعی از فعالیتهای شناختی سهیم میباشد.
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مشخصات گروههای مطالعه
تحریک کالریک وستیبوالر و بررسی رهایی استیل کولین در هیپوکامپ
موش
گزارش ضعف حافظه پیشرونده در سه کودک دچار آسیب مغزی
 13موش دچار آسیب دهلیزی دو طرفه در اثر تزریق
)Tetrodotoxin(TTX
بررسی تاثیر تحریک گالوانیک بر چارچوب فضایی در  12مرد راستدست
fMRIهنجار داوطلب با استفاده از

نوع مداخله

نتیجه حاصله

تحریک کالریک

تغییر فعالیت آورانهای دهلیزی باعث افزایش رهایی استیل کولین در هیپوکامپ موش میشود.

.مداخله ندارد

آسیب دهلیزی دوطرفه

تحریک گالوانیک دهلیزی

کورتکس پریتال خلفی و کوذتکس پره موتور شکمی نیمکره راست در محاسبه چارچوب فضایی درگیرند.

بررسی تاثیر تحریک الکتریکی هسته وستیبوالر میانی بر سرعت شلیک
هیپوکامپ موشCA1نورونهای

وستیبوالر میانی

بر کنترل تعادل انسان

بررسی مطالعات انسانی و حیوانی دچار اختالالت دهلیزی

 10بیمار دچار آسیب دهلیزی دوطرفه مزمن  10 ,فرد هنجار .بررسی ارتباط
MRIبین اندازه هیپوکامپ و راهبری فضایی توسط
 12موش با البیرنکتومی دوطرفه .بررسی ارتباط بین ریتم تتا و آسیب
دهلیزی
بررسی مطالعات انسانی در زمینه ارتباط آسیب دهلیزی و اختاللشناختی

هیپوکامپ وابسته میباشد.
سیگنالهای دهلیزی تاثیر بارزی بر بیان بازنمایی فضایی هیپوکامپ دارند.

تحریک الکتریکی هسته

بررسی مطالعات انسانی انجامشده در زمینه تاثیر تحریک گالوانیک دهلیزی

اجزای معنایی و اپیزودیک حافظه شناختی کامال مجزا از هم میباشند و تنها جز اپیزودیک کامال به

مداخله ندارد.

مداخله ندارد.

ورودیهای دهلیزی در پردازش اطالعات فضایی هیپوکامپ دخیل هستند.

سیگنالهای دهلیزی ناشی از تحریک گالوانیک ،تاثیرات بزرگ و قابل پیشبینی بر سیستم تعادل انسان دارد
و سیگنالهای آوران این پاسخ از هر دو ارگانهای اتولیتی و مجاری نیمدایره ناشی میشود.
افراد مبتال به اختاللت دهلیزی ،دچار اختالل عملکرد شناختی ،اختالل پردازش توجهی و همچنین اختالالت
اضطراب و افسردگی میشوند.

مداخله ندارد.

در انسان راهبری فضایی عمدتا بر عملکرد دهلیزی وابسته است ،حتی زمانی که فرد ثابت است و هیچگونه
تحریک دهلیزی یا حسی-پیکری دریافت نمیکند.

البیرنکتومی دوطرفه

سیگنالهای دهلیزی در ایجاد ریتم تتا نقش دارد.

مداخله ندارد.

انشعاباتی از هستههای دهلیزی به قشر مغز وجود دارد که باعث ایجاد اختالل در عملکردهای شناختی و
توجهی در اثر آسیب دهلیزی میشود.
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بررسی مطالعات انسانی در مورد تاثیر آسیب دهلیزی بر سطوح باالی
بازنمایی فضایی خارجی
بیماران دچار توهمات مالکیت بدنی و اختالل در تجسم از بدن خود
بررسی تاثیر تحریک گالوانیک دهلیزی بر عملکرد بینایی فضایی و
شناختی و به خاطر سپردن  8چهره ناآشنا در  24فرد هنجار داوطلب

نوع مداخله

نتیجه حاصله

مداخله ندارد.

سیگنالهای دهلیزی برای یکپارچگی مناسب عالئم حسی مختلف درگیر در بازنمایی فضایی خارجی ضروری است.

مداخله ندارد.

تحریک گالوانیک دهلیزی

مداخله ندارد.

علت اصلی وقوع بیماری توهم مالکیت بدنی ،اختالل در یکپارچگی اطالعات دهلیزی و حس عمقی و عدم تطابق
بین چارچوبهای دهلیزی و بینایی است.
تحریک گالوانیک دهلیزی باعث بهبود عملکرد فرد در فعالیتهای شناختی کلی و عمومی میشود.
اطالعات دهلیزی در مناطق متعددی از مغز شامل قشر آهیانهای-گیجگاهی ،فرونتال ،حسی-پیکری و حتی بینایی
دریافت میشود.

تحریک کالریک و محرکات
لمسی بر روی پوست دست

دستگاه دهلیزی در بازنمایی فضایی بدن و شناخت فرد از بدن خود نقش دارد.

راست

مقایسه عملکرد فرد در تکالیف دوگانه (شناختی-تعادلی) در  14بیمار
دچار آسیب دهلیزی یکطرفه و  17فرد سالم
بررسی عالئم سایکولوژیک و جهتیابی فضایی در  10بیمار دچار ضایعه
دهلیزی حاد و پیگیری  3ماهه اثر توانبخشی دهلیزی

بررسی تاثیر تحریک گالوانیک دهلیزی بر عملکرد بیماران دچار ضایعه
و مقایسه با افراد هنجارLine Bisectionنیمکره راست در تکلیف

مداخله ندارد.

مداخله ندارد.

توانبخشی دهلیزی

تحریک گالوانیک دهلیزی

تحریک گالوانیک دهلیزی نویزی زیر آستانه باعث بهبود عملکرد حافظه به ویژه حافظه فضایی در انسان میشود.
کاهش بارزی در عملکرد شناختی بیماران دهلیزی در طول تکالیف دوگانه وجود دارد که به علت اولویت تخصیص
توجه به حفظ تعادل در این بیماران میباشد.
در طول دوره حاد ضایعه دهلیزی ،بیماران جهتیابی فضایی ضعیف و اختالالت توجه و تمرکز نشان دادند که بعد از
توانبخشی دهلیزی ،کاهش بارزی در این عالئم مشاهده شد.
در بیماران دچار ضایعه نیمکره Line Bisection Eerrorتحریک گالوانیک دهلیزی باعث کاهش بارزی در
راست شد که احتماال به علت افزایش فعالیت در ساختارهای ضایعهدیده در کورتکس پریتال خلفی سمت راست در
این بیماران میباشد.
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شماره مقاله

نام نویسندگان

سال انتشار مقاله

نوع مطالعه

مشخصات گروههای مطالعه

نوع مداخله

نتیجه حاصله

20

Péruch P. et al.

2011

مقایسهای

) OMTبررسی تاثیر آسیب دهلیزی بر عملکرد تبدیالت ذهنی (
در بیماران منیری و مقایسه با افراد هنجار

مداخله ندارد.

سیگنال دهلیزی برای انجام تبدیالت ذهنی و بسیاری از عملکردهای شناختی ضروری است و آسیب دهلیزی باعث
اختالل سازماندهی ساختارهای مغزی درگیر در تصورات ذهنی میشود.

21

Lopez C. et al.

2012

مداخلهای

 18دانشجوی هنجار

تحریک لمسی پوست

عملکرد دهلیزی تنها محدود به کنترل پوسچرال و اکولوموتور نیست و در شناخت فرد از بدن خود نیز نقش دارد.

22

Bassot N. et al.

2012

مقایسهای

مقایسه عملکرد  12بیمار دچار آسیب دهلیزی دوطرفه و  12فرد
سالم در انجام سه تکلیفشناختی

مداخله ندارد.

در انجام تکالیف دوگانه (تکلیف شمارش رو به عقب همزمان با پیادهروی) ،تداخل توجهی بیشتری در بیماران دچار
ضایعه دهلیزی در مقایسه با افراد هنجار دیده شد.

23

Ferrè ER. et al.

2013

مداخلهای

 12فرد بزرگسال راستدست هنجار از هر دو جنس

تحریک گالوانیک دهلیزی و
استفاده از محرکات لمسی بر
روی دست

ورودی دهلیزی باعث تغییر مکانیابی تحریک لمسی بر روی دست و تغییر ورودیهای حسی-پیکری ثبتشده از
نقشه بدنی در مغز میشود.

24

Rochefort C. et
al.

2013

مروری

بررسی یافتههای رفتاری و الکتروفیزیولوژیک مطالعات حیوانی در
زمینه نقش مخچه در بازنمایی فضایی

مداخله ندارد.

مخچه در بازسازی نقشه بازنمایی فضایی در سلولهای مکانی هیپوکامپ و در بازنمایی راهبری فضایی نقش دارد.

25

Previc FH. et al.

2013

مروری

بررسی مطالعات انسانی و حیوانی هنجار و دچار بیماری آلزایمر

مداخله ندارد.

نقش داشته باشد که با یافتهAD-فرضیه مطرحشده در این مقاله این بود که آسیب وستیبوالر ممکن است در ایجاد
و همینطور در حیوانات حمایت میشودAD.های متعدد در هر دو گروه افراد هنجار و بیماران با

26

Ferrè ER. et al.

2013

مداخلهای

Lineبررسی تحریک گالوانیک دهلیزی بر انجام تکلیف
در افراد هنجار راستدستBisection

تحریک گالوانیک دهلیزی

تحریک گالوانیک دهلیزی باعث ایجاد بایاس و انحراف بارز در انجام تکلیف میشود که نشان میدهد ورودی
دهلیزی باعث تغییر توجه فضایی در محیط میشود.

27

Hitier M. et al.

2014

مروری

بررسی مطالعات انسانی انجامشده در مورد نقش سیستم دهلیزی
در پردازشهای شناختی مانند توجه ،حلفظه ،راهبری فضایی و
شناخت بدن خود

مداخله ندارد.
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چهار مسیر اصلی درگیر در انتقال اطالعات دهلیزی به قشر دهلیزی وجود دارد که این مسیرها از طریق هستههای
دهلیزی ،تاالموسی و قشری میباشد.

موسوی و همکاران

28

Nigmatullina Y.
et al.

2015

مقایسهای

بررسی تاثیر تصورات ذهنی به ویژه درک فرد از حرکت خود بر
حس دهلیزی در انسان

مداخله ندارد.

تصورات ذهنی در انسان به صورت باال به پایین بر پاسخهای اولیه دهلیزی تاثیر گذاشته و باعث تغییر درک فرد از
حرکت خود میشود.

29

Bigelow RT. et
al.

2015

توصیفی-تحلیلی-
مقطعی

ارزیابی ارتباط بین سرگیجه با منشا دهلیزی و عملکرد شناختی و
اختالالت سایکولوژیک در بیماران دچار ضایعات دهلیزی

مداخله ندارد.

اختالالت دهلیزی با افزایش احتمال وقوع همزمان اختالالت شناختی مانند اختالل توجه و تمرکز و حافظه و
مشکالت سایکولوژیک مانند اضطراب و افسردگی در ارتباط میباشد.

30

Elisa Raffaella
Ferrè et al.

2015

مداخلهای

بررسی تاثیر تحریک گالوانیک دهلیزی بر آگاهی بدنی در افراد
هنجار

تحریک گالوانیک دهلیزی

ورودی دهلیزی ،بر وزندهی به عملکردهای چندحسی و آگاهی فرد از بدن خود تاثیر بارزی دارد.

31

Elena Azañón
et al.

2016

مروری

بررسی نقش مدالیتههای حسی مختلف در ایجاد بازنمایی فضایی

مداخله ندارد.

سیستمهای بینایی ،دهلیزی و شنوایی و همچنین حس درد و لمس باعث شکلگیری بازنمایی بدنی به صورت
چندحسی و از طریق تجارب روزانه میشوند.

32

Daria Genzel et
al.

2016

مقایسهای

بررسی نقش سیگنالهای دهلیزی ،حس عمقی و کپی وابران در
بهروزرسانی بازنماییهای فضایی سیستم شنوایی

مداخله ندارد.

بهروزرسانی بازنمایی فضایی در سیستم شنوایی عمدتا توسط سیگنالهای دهلیزی صورت میگیرد ،البته با کمک
سیگنالهای حس عمقی و سیستم کپی وابران .بنابراین هر دو سیستم حسی و حرکتی در این میان نقش دارند.

33

Arne Ekstrom
et al

2017

مروری

بررسی تعامالت موجود بین مناطق مختلف مغز برای راهبری
فضایی

مداخله ندارد.

بهرغم شواهدی از بازنمایی محدود فضایی در مناطق مختلف مغزی مانند قشر پریتال خلفی ،هیپوکامپ و قشر پره
فرونتال ،مطالعه حاضر نشان میدهد که تعامالت وسیعی بین این مناطق وجود دارد و در واقع ادراک راهبری فضایی
در مغز به صورت شبکهای صورت میگیرد.

34

Andrew W.
Ellis

2017

مروری

بررسی ایجاد یک مدل دینامیک احتمالی برای شناخت دهلیزی

مداخله ندارد.

سیستم دهلیزی مکان مناسبی برای بررسی تعامالت شناختی سطح باال و پردازشهای حسی سطح پایین میباشد.
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