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اخددتالل در کنتددرل ت ددادل و وزنگددذاري نامتقددارن حدين

براي بهبود وض يت ت ادلي بيماران از اهميت زيادي برخوردار

ايستادن و راه رفتن از مهمترين عوارض ناشي از سکته مغدزي

است .مطال ات اندکي تاثير تکليف شناختي بر کنترل ت دادل و

است که از عل شيوع باالي افتدادن در ايدن افدراد محسدو

وزنگذاري نامتقارن بيماران مبتال به سکته مغزي در وضد يت

ميشوند [ .]10-5کنترل ت ادل به عنوان کنترل وضد يت بددن

ايستا را بررسي کردهاند .بر اساآ نتايج اين مطال ات افدزايش

در فضا جهت حفظ ت ادل و جهتيابي ت ريف مديشدود [.]11

نوسانات بددن ) ،]22[ (Body Swayکداهش نوسدانات مرکدز

در بيماران مبتال به سکته مغزي ،ض ف عضالني ،کاهش دامنده

فشار [ ]24،23و نيز افزايش ميزان وزنگذاري نامتقدارن []25

حرکتي ،اختالل در کنترل عضالت پاي فلج و عدم جهتگيري

در وض يت ايستاده حين انجام تکليف شناختي در اين بيماران

مناسب در فضا باعث ايجاد اختالل ت ادل و بي ثباتي وض يتي

گزار

شده است .نوع و سطح بار شناختي حاصد از اندواع

در سطوح مختلف ميشود [ .]12،9اختالل شايع ديگري که در

مختلف تکاليف شناختي ميتواند يکي از دالي اصلي تنداا

بيماران مبتال به سکته مغزي ديده ميشود وزنگذاري نامتقارن

مشاهده شده در مطال ات باشد .تاثير تکليف شناختي بر کنترل

حين ايستادن و راه رفتن مديباشدد [ .]13بده ايدن م ندي کده

ت ادل در افراد

سالمند نيز وابسته به پيچيددگي )(Complexity

برعکس افراد سالم که توزيع وزن ارينهاي دارند ،بيماران مبتال

تکليف شناختي ،و سن افراد ميباشد [ .]19تدا کندون تنهدا در

به سکته مغزي تماي به وزنگذاري بيشتر روي اندام تحتاني

يک مطال ه تاثير سدطوح مختلدف تکليدف شدناختي (از ندوع

سددالم و گدداهي روي اندددام مبددتال در ح دين ايسددتادن دارنددد

 )reaction timeبر کنترل ت ادل و ميزان وزنگذاري نامتقدارن

[ .]14،9،6وزنگذاري نامتقارن به عنوان يکي از عوام اصلي

بيماران مبتال به سکته سمت راست مغزي در وض يت ايسدتاده

در بيثباتي وض يتي و يک عامد خطرسداز در افتدادن افدراد

بررسي شده است [ .]23لذا به نظر ميرسد کده بررسدي تداثير

مبتال به سکته مغزي محسو مديشدود کده منجدر بده بدروز

سطح بار شناختي حاص از انواع ديگر تکداليف شدناختي بدر

مشکالت عم کردي و کاهش استقالل اين افراد در ف اليتهاي

ت ادل اهميت بررسي خواهد داشت .از طرفي تکليف شدناختي

روزمره ميگردد [.]16،15،10

استروپ به عنوان يک تکليدف اسدتاندارد در ارزيدابي توجده

کنترل ت ادل نيازمند ت ام پيچيده و پويداي سيسدتمهداي

شناخته شده است که نيازمند ميزان ااب مالحظهاي از توجده،

حسي -حرکتي و شناختي ميباشد [ .]17يکي از جنبدههداي

برنامهريزي ) (Planingو پدرداز

شناخت که در کنترل ت ادل نقش دارد توجه است [ ،]11که از

) Processingميباشد [ ]26و اابليت اجرا بهصورت گسدترده

اطالعدات يداد مديشدود [.]19

در محيطهاي باليني را دارد .بنابراين بررسي ميزان تاثيرگذاري

ميزان نيازمندي سيستم ت ادل به منابع توجهي از طريق آزمون

اين نوع تکليف شناختي و سطح دشواري آن بر کنترل ت ادل و

از

ميزان وزنگذاري نامتفارن در بيماران مبتال بده سدکته مغدزي

فرد خواسته ميشود کده دو تکليدف کنتدرل ت دادل و تکليدف

ميتواند در روند ارزيابي اين بيماران و طرح درمان پيشنهادي

شناختي ) (Cognitive Taskرا بهطور همزمدان انجدام دهدد.

مفيد باشد و منجر به ارتقاء سدطح داندش درمدانگران گدردد.

کاهش در عم کرد هر تکليف بيدانگر تدداخ در فراينددهاي

بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير سطوح مختلدف

کنترلکننده دو تکليف و ميزان بهرهمندي هر کددام از آنهدا از

بار شناختي حاص از تکليف استروپ بر کنترل ت ادل و ميزان

منابع توجهي ميباشد [.]21،20،11

وزنگذاري نامتقارن در بيماران مبتال به سکته مغزي است.

آن به عنوان ظرفيت پدرداز

تکليف دوگانه ) (Dual Taskارزيابي ميشود .در اين رو

از آنجا که در زندگي روزمدره همدواره درجداتي از بدار
شناختي روي سيستم اعصا مرکزي وجود دارد ،ت يين اثر بار
شناختي بر ت ادل جهت طراحي برنامههاي توانبخشي کداراتر

اطالعدات

(Information

م صومه ابراهيمزاده و همکاران

مواد و روشها

ترازوي مشابه استفاده گرديد .از بيماران خواسته شد که با پاي

در اين مطال ه نيمهتجربي  22بيمار مبتال به سدکته مغدزي

برهنه (هر پا روي يک ترازو) بايستند و نقطده مقابد خدود را

مزمن از ميان کلينيکهاي فيزيوتراپي و کاردرماني شهر اهدواز

نگاه کنند .درصد وزنگذاري روي پاي سالم از طريدق تقسديم

به شيوه نمونهگيري در دسترآ انتخا شدند .م يارهاي ورود

وزن انداخته شده روي پاي سدالم (عددد نشدان داده شدده در

بيماران به مطال ه شام  :گذشت حداا  6ماه از سکته مغدزي

ترازو زير پاي سالم) بر وزن ک بدن (مجموع اعداد نشان داده

[ ،]21،27،25تجربه يکبار سدکته مغدزي [ ،]25،23تواندايي

شده زير هر دو تدرازو) × 100محاسدبه شدد [ .]31دادههداي

ايستادن مستق [ ،]23،15وزنگذاري نامتقارن بده نفدع انددام

آزمايشددگاهي مددرتبط بددا ت ددادل بددا اسددتفاده از دو صددفحه

تحتاني سالم [ ،]14عدم وجود غفلت يک طرفه بينايي فضايي

نيرو )Bertec (Columbus, Ohio, USAسري  60× 40که در

[ ،]22عدم وجود بيمداري عضدالني -اسدکلتي و نورولدوژي

کنار هم ت بيه شدهاند [ ]32،31،14و با فرکانس نمونهبدرداري

همراه که باعث بر هم خوردن ت ادل شود ،عدم وجود اخدتالل

 100هرتز جمعآوري شد.

شنيداري و بينايي اصالح نشده [ ،]23،22نمره م اينه مختصدر

جهت انجام آزمون تکليف کنتدرل ت دادل ايسدتا از افدراد

وض يت شناختي ) (Mini Mental State Examinationباالتر

درخواست شد در حاليکه به صفحه سفيدي در فاصله  2متري

از  ]29[ 24و توانايي خواندن بود 23 .فرد سالم که از لحدا

در مقاب نگاه ميکنند ،با پاي برهنه ،به صورتيکه هدر پدا بدر

سن ،اد و وزن با گروه بيمار همسانسازي شدهاند بده عندوان

روي يک صفحه نيرو ارار بگيرد ،در وضد يت ايسدتادن آرام،

گروه کنترل در مطال ه شرکت نمودند .حجم نمونده بدر اسداآ

فاصله پاها به اندازه عرض شانهها و دستهدا در کندار بددن،

شدده در مطال دات

متغيرهاي نوسانات مرکدز فشدار گدزار

گذشته و با پاور  10درصد ت يين گرديد [.]15
)
̅

(
̅

z - (α / 2) =1/96
z- β =0/14

 S1 =0/111انحراف م يار متغير وابسته در بيمار
 S2 = 0/156انحراف م يار متغير وابسته در فرد سالم
 X1=0/754ميانگين متغير وابسته در بيمار
 X2 = 0/723ميانگين متغير وابسته در فرد سالم
در مطال ه حاضر از ابزارهداي تدرازو ،دو صدفحه آزمدون
استروپ در سطح ساده و دشدوار و دو دسدتگاه صدفحه نيدرو
) (Force Plateاستفاده شد .طبق مطال ات گذشته پارامترهاي
مرکز فشار حساسديت و تکرارپدذيري مناسدبي بدراي ت يدين
عم کرد ت دادلي فدرد در حدين ايسدتادن دارندد [ .]30جهدت
بررسي ميزان وزنگذاري روي هر پا و ت يين افدراد مبدتال بده
سکته مغزي با وزنگذاري نامتقارن بده نفدع پداي سدالم از دو

بايستند [.]15
در اين مطال ه آزمون استروپ که شام دو سطح سداده و
دشوار ميباشد به عنوان تکليف شناختي انتخا شدده اسدت.
اين آزمون در  4رنگ اصلي سبز ،ارمز ،آبي و زرد مديباشدد.
در تکليف شناختي ساده نام رنگها با رنگ آنهدا سدازگاري
دارد .مثالً کلمه آبي با رنگ آبي نوشدته مديشدود .در تکليدف
شناختي دشوار نام رنگها با رنگ آنهدا سدازگاري نددارد و
فرد بايد بدون توجه به کلمه ،رنگ آن را بگويد مثالً کلمه سبز
با رنگ ارمز نوشته شده اسدت کده فدرد بايدد ارمدز بخواندد
[ .]34،33در هددر تکليددف  45لغددت ( 9رديددف  5تددايي) در
صفحهاي با اب اد  119mmو  141mmو در فاصله  2متري از
فرد و در ارتفاع موازي صورت او به نمدايش در مديآيندد .از
فرد خواسته ميشود که با شنيدن کلمه شروع با دات و سرعت
مناسب و تا پايان آزمون و شنيدن کلمه پايان ،خواندن را ادامه
دهد .در صورت اشتباه از کلمده مدورد نظدر رد شدده و آن را
تصحيح نکند [ .]35در صورت پايان کلمات مورد نمايش فرد
بايد کلمات را دوباره از ابتدا بيان کند.
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جهت ارزيابي تاثير کنترل ت ادل ايستا بر عم کرد تکليدف

نتايج

شناختي ،وض يت نشسته به عنوان وض يت مرجدع عمد کدرد

در اين مطال ه  22بيمدار مبدتال بده سدکته مغدزي مدزمن

شناختي بهکار برده شد .به اين منظور از فرد خواسته شده کده

(15مرد 7زن) شرکت نمودند بدهطدوريکده در هديچ يدک از

روي صندلي داراي تکيهگاه مناسب جهدت حمايدت از سدتون

متغيددرهدداي سددن ،اددد و وزن اخددتالف آمدداري م ندديداري

فقرات و اندامهاي فوااني نشسته و تکليف شدناختي را در دو

( )p≥0/05بين دو گروه بيمار و سالم ( 15مرد و  1زن) وجود

سطح ساده و دشوار انجام دهد.

نداشت .اطالعات دموگرافيک و باليني شام ميانگين (انحراف

وض يتهاي انجام آزمون شام  )1 :تکليف ايستادن بدون

م يار) اد ،سن ،شاخص توده بددني ،ميدزان تحصديالت ،نمدره

انجام تکليف دوگانه  )2نشستن و انجدام تکليدف شدناختي در

م اينه مختصر وض يت شناختي و نمره عم کرد ت

دادلي Berg

سطح ساده  )3نشستن و انجام تکليف شناختي در سطح دشوار

در جدول ( )1آورده شده اسدت .بدراي بررسدي اثدر اصدلي و

 )4ايستادن و انجام تکليف شناختي در سطح ساده  )5ايستادن

متقاب متغيرهاي مستق گروه ،و دشواري تکليف شناختي بدر

همراه با انجام تکليف ثانويه شناختي در سطح دشوار .ترتيدب

پارامترهاي مرکز فشار از آزمون آناليز واريانس سنجشهداي

آزمونها به شک تصادفي ت يين شده و هر آزمون به مدت 60

مکدرر ( )Two way repeated measure ANOVAاسدتفاده

گرديدد .از

شد .ميانگين (انحراف م يار) پارامترهاي نوسانات مرکز فشدار

يک دستگاه ضبطکننده صدا بدراي ثبدت عمد کدرد شدناختي

گروه بيماران مبتال به سکته مغزي و افراد سالم در جددول ()2

استفاده شد .براي حفظ ايمني بيمداران از يدک فدرد خواسدته

آورده شده است .خالصه نتدايج حاصد کده شدام گدزار

ميشد که حين انجام آزمونها در کنار آنها ارار گيرد.

مقادير  F-ratioو  p-valueميباشد در جدول ( )4بيدان شدده

ثانيه و  2مرتبه انجام شد و ميانگين نتايج گدزار

پارامترهددداي ت دددادلي شدددام سدددطح ) ،(Areaشددددت

است .اب از شروع تستها بده همده افدراد شدرکتکنندده در

) (Amplitudeو سرعت ) (Velocityجابهجايي مرکز فشار در

مطال ه در مورد هدف مطال ه توضيح داده شده و به آنها فدرم

جهات داخلي -خارجي و ادامي -خلفي بود که با اسدتفاده از

رضايتنامه (مورد تاييد کميته اخالق دانشگاه علدوم پزشدکي

اطالعات هر دو صفحه نيرو محاسدبه گرديدد .ميدزان نيدروي

جنديشاپور اهواز) داده شد تا نسدبت بده حضدور داوطلبانده

عکسال م زمدين ) (Ground Reaction Forceزيدر هدر پدا

آنها اطمينان حاص شود.

توسط هر صفحه نيرو استخراج شده و بدا اسدتفاده از فرمدول

نتايج تجزيه و تحلي اطالعات نشان داد کده اثدر متقدابلي

شاخص عدم تقارن )( ،(Symmetrical Indexتقسديم تفاضد

بين گروه و تکليف شناختي وجود ندارد .اثر اصلي گروه براي

نيروي عکدسال مد زمدين زيدر دو پدا بدر مجمدوع نيدروي

کليه پارامترهاي مرکز فشار م نيدار ميباشد .بدين م ندي کده

عکسال م زمين زير دو پا) محاسبه گرديدد .از يدک برنامده

صرف نظر از سطح دشواري تکليف شناختي ميزان وزنگذاري

نوشته شده در محديط ندرمافدزار ) MATLAB (2010bبدراي

نامتقارن و سطح نوسان ( ،)p<0/001انحراف م يار سرعت در

فيلتر کردن دادههاي صفحات نيرو (با فرکانس گوشه  10هرتز)

جهت داخلي خارجي ( )p=0/005ادامي خلفي ()p=0/003

و استخراج متغيرهاي مورد نياز استفاده گرديد.

و انحراف م يدار شددت نوسدانات مرکدز فشدار در دو جهدت

نمره عم کدرد تکليدف شدناختي ندر تکليدف اسدتروپ

داخلي -خارجي ( )p<0/001و ادامي -خلفي ( )p=0/01در

) (Rate Of Stroop Taskميباشد که از تقسيم ت داد کلمدات

بيماران سکته مغزي نسبت به افراد سالم بيشتر بود .همچندين

صحيح خوانده شده بر ت داد ک کلمات خواندده شدده توسدط

اثر اصلي تکليدف شدناختي ،بدر شداخص تقدارن و برخدي از

فرد محاسبه شده و به صورت درصد بيان ميشد [.]35

پارامترهاي مرکز فشار م نيدار بود؛ بدين ترتيدب کده درصدد
وزنگذاري نامتقدارن ( ،)p=0/02انحدراف م يدار سدرعت در

م صومه ابراهيمزاده و همکاران
جهت ادامي -خلفي ( ،)p=0/01انحراف م يار شدت (دامنده)

عم کرد شناختي نشان داد که هيچ اثر متقدابلي بدين گدروه و

در جهت داخلي -خدارجي ( )p=0/006و سدطح نوسدانات

دشواري تکليف شناختي وجود ندارد (جدول  .)5ميانگن نمره

( )p=0/03مرکز فشار بدا انجدام تکليدف دوگانده نسدبت بده

عم کرد تکليف شناختي ،صرفنظر از گدروه ،کداهش آمداري

وض يت ايستاده بدون تکليف شناختي در هر دو گروه افزايش

م نيداري بين سطوح ساده و دشوار تکليف شناختي نشان داد

يافت .اما در هيچکددام از پارامترهدا بدين دو سدطح دشدواري

( p=0/001و  .)F=7/16همچنين در مقايسده بدين دو گدروه

تکليف شناختي اختالف آماري م ناداري يافت نشد.

نمره عم کرد تکليف شناختي در بيماران مبتال به سکته مغزي

نتايج ميانگين (انحدراف م يدار) نمدره عمد کدرد تکليدف
شناختي در تمامي وض يتها بدراي گدروه سدالم و بيمدار در

نسبت به افراد سالم بهصورت م نيداري کمتر بود ( p=0/01و
.)F=7/15

جدول ( )4آورده شده است .نتايج آناليز  ANOVAروي نمره
جدول  1ميانگين(انحراف م يار) اطالعات دموگرافيک و باليني بيماران مبتال به سکته مغزي و افراد سالم
متغير

گروه مبتال (22نفر)

گروه سالم (23نفر)

مقدارp

سن(سال)

(55/1 )7/9

(54/7 )7/5

0/64

اد(متر)

(1/6 )0/01

(1/6 )0/10

0/23

شاخص توده بدني(کيلوگرم بر مترمربع)

(27/2 )3/5

(26/4 )3/0

0/37

ميزان تحصيالت(سال)

(11/3 )3/9

(11/5 )2/6

0/17

نمره م اينه مختصر وض يت شناختي

(27/7 )1/4

-----

-----

نمره عملکرد ت ادلي برو

(45/7 )7/7

-----

-----

مدت زمان گذشته از سکته مغزي

(30/7 )42/2

-----

-----

جدول  .2ميانگين( انحراف م يار) وزن گذاري نامتقارن و پارامترهاي مرکز فشار در گروه مبتال به سکته مغزي و افراد سالم
سطح دشواري تکليف شناختي
متغييرها

وزن گذاري نامتقارن()%
مساحت )(cm2

سرعت در جهت داخلي خارجي)(cm/s

سرعت در جهت ادامي خلفي)(cm/s

دامنه در جهت داخلي خارجي)(cm

دامنه در جهت ادامي خلفي)(cm

گروه

ايستاده

ايستاده با تکليف شناختي
ساده

دشوار

سکته مغزي

(23/50)19/03

(27/99)21/23

(26/53)23/51

سالم

(5/12)4/45

(7/41)5/33

(1/50)6/94

سکته مغزي

(3/45)3/93

(4/44)3/36

(4/55)2/79

سالم

(1/21)0/16

(3/31)5/02

(2/00)1/36

سکته مغزي

(2/42)0/57

(2/52)0/49

(2/57)0/43

سالم

(1/99)0/52

(2/16)0/59

(2/11)0/59

سکته مغزي

(2/51)0/63

(2/72)0/66

(2/76)0/59

سالم

(2/17)0/29

(2/21)0/43

(2/21)0/31

سکته مغزي

(0/4)0/26

(0/51)0/21

(0/49)0/21

سالم

(0/19)0/01

(0/35)0/33

(0/27)0/12

سکته مغزي

(0/45)0/15

(0/46)0/14

(0/41)0/12

سالم

(0/36)0/09

(0/41)0/14

(0/39)0/10
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جدول .3اثر اصلي و متقاب تکليف شناختي (عدم انجام تکليف شناختي ،تکليف شناختي ساده تکليف شناختي دشوار) و گروه (سالم و بيمار)
مساحت

دامنه در جهت

دامنه در جهت داخلي

سرعت در جهت

سرعت در جهت داخلي

وزن گذاري

ادامي خلفي

خارجي

ادامي خلفي

خارجي

نامتقارن

عام تغيير

اثر اصلي
3/66

1/62

5/95

4/93

2/91

4/50

f

0/03

0/02

0/006

0/06

0/06

0/02

p

7/42

6/24

14/19

9/59

1/77

11/01

f

>0/001

0/01

>0/001

0/003

0/005

>0/001

p

دشواري تکليف
گروه

اثر متقاب
0/91

1/06

0/30

0/21

0/30

0/91

f

0/31

0/34

0/74

0/71

0/73

0/40

p

وض يت × گروه

جدول .4ميانگين (انحراف م يار) نمره عملکرد تکليف شناختي در گروه سالم و بيماران مبتال به سکته مغزي
سالم

سکته مغزي

گروه وض يت

(0/30)0/00

(0/29)0/00

نشسته و تکليف شناختي ساده

(0/29)0/00

(0/21)0/01

نشسته و تکليف شناختي دشوار

(0/30)0/00

(0/29)0/00

ايستاده و تکليف شناختي ساده

(0/29)0/00

(0/26)0/06

ايستاده و تکليف شناختي دشوار

بحث و نتيجهگيري

عضالني ،تون غيرطبي ي عضالت ،نقص سيستمهداي حسدي-

هدف از انجام اين پژوهش بررسي کنترل ت دادل و ميدزان

حرکتددي ) ،(Sensorimotorکدداهش وزنگددذاري در اندددام

وزنگذاري نامتقارن تحت سدطوح مختلدف بدار شدناختي در

آسيبديده ،اخدتالل در انتقدال وزن در جهدات مختلدف طدي

بيماران مبتال به سکته مغزي بود .در مطال ه حاضر اثر متقابلي

ايستادن آرام بهويژه انتقال وزن بدهطدرف انددام آسديبديدده،

بين گروه و تکليف شناختي ديده نشد .اين يافته در تضداد بدا

ندداتواني در ايسددتادن روي ي دک پددا ب دهوي دژه بددر روي اندددام

برخي مطال ات ميباشد [ ،]24-22که ميتواند به دلي تفاوت

آسيبديده در افراد مبتال به سکته مغزي ميباشد [.]36،1

در ندددوع تکليدددف شدددناختي [ ،]23،22محددددوده سدددني

در پژوهش حاضر در هر دو گروه سالم و بيمار با افزايش

شرکتکنندگان [ ]22و عدم يکسانسازي بيمداران بدر اسداآ

بار شناختي و انحراف م يار سرعت نوسانات مرکدز فشدار در

فقدان وجود غفلت فضايي بينايي به عنوان عام تاثيرگذار بدر

جهت ادامي -خلفدي و دامنده نوسدانات در جهدت داخلدي-

کنترل ت ادل در مطال ات گذشته باشد [.]22

خارجي افزايش يافت .هنگام انجام تکليدف دوگانده شدناختي

عالوه بر اين در اين مطال ه تفاوت م نيدار در پارامترهاي

افزايش دامنه نوسانات ت ادلي بيانگر اين اسدت کده پايدداري

مرکز فشار و وزنگذاري نامتقارن بين دو گروه بيماران مبتال به

ت ادل ) (Stability balanceدر جهت داخلي -خارجي کاهش

سکته مغزي و افراد سالم ديده شد .به عبارت ديگر صرف نظر

يافته است .در حالي که انحراف م يار سرعت نوسانات مرکدز

از دشواري تکليف شناختي ،نوسانات مرکز فشار و وزنگذاري

فشار که نشاندهنده تال

کنترلدي اسدت در جهدت داخلدي-

نامتقارن در گروه بيماران مبتال به سکته مغزي از افدراد سدالم

خارجي تفاوت آمداري م نديداري را نشدان ندداد .از طرفدي

بيشتر بود که با مطال ات گذشته همخواني دارد [ .]10-5ايدن

پايداري ت ادل در جهت ادامي -خلفدي تغييدري نکدرده ولدي

نتايج احتماالً به دلي  ،کاهش دامنده حرکتدي مفاصد  ،ضد ف

انحراف م يار سرعت که نشاندهنده تال

کنترلي

(Control

م صومه ابراهيمزاده و همکاران
) Effortميباشد در جهت ادامي -خلفي افزايش داشته اسدت

جهت کنترل نوسانات بدن و حفدظ ثبدات پاسدچرال در حدين

اين نتايج نشان ميدهند که بار شناختي بيشتر روي پايدداري

انجام همزمان تکاليف وض يتي و شناختي مديباشدد [ .]24در

ت ادل در جهت داخلي -خارجي اثر ميگذارد ،امدا در جهدت

مطال ه ما شرکتکنندگان در محدوده سني ميانسال تا سدالمند

ادامي -خلفي اثر اين بار روي سيستم اعصا مرکزي جبران

( 45-65سال) ارار داشته و نوع تکليف بدهکدار گرفتده شدده

ميشود و تنها نياز به هزينه کنترلدي بديشتدري خواهدد بدود.

تکليف استروپ بود که به عنوان يک استاندارد جهت ارزيدابي

همچنين افزايش وزنگذاري نامتقدارن بدهدنبدال افدزودن بدار

توجه شناخته شده است [ .]33اين تکليف نيازمند ميزان اابد
اطالعدات بدراي

شناختي ديده شد .اين نتيجه با مطال ه  Dehartسازگاري دارد

مالحظهاي از توجه ،برنامهريزي و پدرداز

[ .]25به نظر ميرسد در افراد مبتال به سکته مغدزي بدهدنبدال

اجتنا از تشخيص نادرست ميباشدد .از آنجدا کده تکليدف

افزايش بار شناختي فرايندهاي کنترل ت دادل يدک اسدتراتژي

اسدددددتروپ باعدددددث ايجددددداد تدددددداخ شدددددناختي

جبراني در جهت افزايش وزنگدذاري بده سدمت پداي سدالم

) ،(Cognitive interferenceتاثير بر فرايند عم کرد اجرايدي

(اويتر) را ايجاد ميکنند [ .]23در مطال ه  Burlonبا افدزايش

) (Executive functionو سدددرعت پدددرداز

اطالعدددات

بار شناختي (زمان عکسال م ) از سداده بده دشدوار ،کداهش

) (Information processing speedميگردد به نظر مديرسدد

م نادار در طول مسير ) (Sway pathو سطح نوسدانات مرکدز

که نسبت به تکاليف شناختي ديگر مثد تکداليف واکنشدي يدا

فشار در گروه بيماران مبتال به سکته مغزي ديده شد؛ ولدي در

تکاليف محاسباتي مانند شمار

م کوآ اعداد ،نيازمند ميزان

افراد سالم تغييري مشاهده نشد [ .]23اما در مطال ه حاضر در

سددطح تددوجهي بدداالتري بددوده و تکليدف شددناختي دشددواري

هيچکدام از پارامترها بين دو سطح دشواري تکليدف شدناختي

محسو ميگردد .چرا که برخالف ديگر تکاليف شناختي کده

اختالف آماري م ناداري يافت نشد که ايدن نتيجده مديتواندد

بخشهاي محدودي از کورتکس مغزي را ف ال ميکنند تکليف

بيانگر پيچيدگي تکليف و افزايش بار توجهي به دنبدال انجدام

استروپ باعث ف السازي مناطق وسي ي از مغز ميشود [.]26

تکليف شناختي استروپ ساده باشد .به اين دليد کده سيسدتم

با توجه به نتايج مطال ه حاضر ايدن احتمدال وجدود دارد کده

عصبي مرکزي با حداکثر ظرفيدت خدود بده تکليدف شدناختي

تکليف استروپ توانايي به چالش کشيدن سيستم کنترل ت دادل

استروپ ساده پاسخ داده و ديگر توانايي تميز و تشخيص بدار

در هر دو گروه بيماران سکته مغدزي و افدراد سدالم را داشدته

توجهي بيشتر که تکليف شناختي استروپ در سدطح دشدوار

است .همچنين در اين مطال ه اجراي تکليف شناختي استروپ

است را ندارد .از طرفي عدم مشاهده تفاوت آماري م نادار در

نيازمند صحبت کردن بود که ميتواند عام افزايش نوسدانات

پارامترهاي مرکز فشار ،بدين سدطح آسدان و دشدوار تکليدف

مرکز فشار باشد .در مطال ات گذشته ذکدر شدده کده حرکدات

شناختي در مطال ه حاضر ممکن است حاص کافي نبودن بدار

گفتاري و تنفسي حين صحبت کردن ممکن است مسدئول ايدن

شناختي تکليف استروپ دشوار استفاده شده باشد .تاييد اط ي

تغييرات در نوسانات بدن ميباشد [ .]37هر چند با توجده بده

اينکه کداميک از اين دو ديدگاه درسدت مديباشدند نيداز بده

اينکه تفاوت آماري م نيداري در پارامترهاي مرکز فشار بين

مطال ات بيشتدري دارد .در مطال ده  Hyndmanو همکداران

سطح ساده و دشوار تکليف ثانويه ،که در هر دو تکلدم وجدود

بهدنبال انجام يک تکليف شناختي (ياداوري يک ليست خريد)

داشته ،مشاهده نشد؛ ميتوان نتيجه گرفت کده اثدر حاصد از

کاهش نوسانات مرکز فشدار در هدر دو گدروه سدالم و بيمدار

تکلم بر روي نوسان مرکز فشار براي هر سطح يکسدان بدوده

مشاهده شد .که اين نتايج را ميتوان بر اساآ اصد اولويدت

است .نتايج مطال ه حاضر نشاندهنده کداهش م نديدار نمدره

پاسچر توجيه نمود .بهکارگيري اين استراتژي ت ادلي (کداهش

عم کرد تکليف شناختي در گروه بيماران مبتال به سکته مغزي

نوسانات) در وااع يک مکانيزم تطابقي براي ايستادن باثباتتر

نسبت به گروه سالم است .مطال ات نشان ميدهد که با افزايش
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تکليف دوگانه با درجه دشواري متفداوت در

سن و يا به دنبال سکته مغزي به دليد تغييدرات حافظده کدار

استفاده از رو

) (Memory Workمحيطي و مرکزي ،در صورت تغييدر و يدا

گروههاي سني مختلف از بيماران مبتال به سکته مغدزي انجدام

کاهش اطالعات حسي و يا افزايش دشواري در حفظ پاسچر،

شود ،زيرا که اين احتمال وجود دارد که سيستم کنتدرل ت دادل

نياز به منابع توجهي براي کنترل پاسچر افزايش مييابدد [.]17

افراد مسن مبتال به سکته مغزي در مقايسه با افراد جوان مبتال

همچنين نمره عم کرد تکليف شناختي بدا افدزايش دشدواري

به سکته مغزي در مواجهه با تکليف دوگانه شناختي به گونهاي

تکليف در همه شرکتکنندگان کاهش آمداري م نديدار نشدان

متفاوت عم کنند.

داد که بر طبق تئوري ظرفيت محددود تدوجهي اابد توجيده
است.

تشكر و قدردانی
 :بايددد توجدده داشددت کدده ايددن مطال دده

ايدن مقالدده مسددتخرج از پاي داننامدده جهددت اخددذ درجدده

محدوديتهايي نيز داشته و نتايج آن بايد با در نظر گرفتن اين

کارشناسي ارشد سرکار خانم م صومه ابدراهيمزاده دانشدجوي

محدوديتها مورد توجه و استفاده ارار گيرد .از جمله آن کده

دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهدواز مديباشدد (شدماره

به دلي حجم نمونه کم امکان کنترل کردن منطقه آسيبديده در

طرح .)pht9320 :نويسندگان مقاله از م اونت توس ه پدژوهش

مغز وجود نداشت .از طرفي مدت زمان ابتال ممکدن اسدت بدر

و فناوري دانشگاه علوم پزشکي جنديشاپور اهواز به خداطر

ت ادل بيماران موثر بوده باشد .هر چند ما اين مددت زمدان را

حمايت مالي بابت انجام اين طرح تشکر و ادرداني مينمايدد.

کردهايم ولي به دلي حجم نمونه ناکافي امکدان

نويسندگان همچنين از خانم دکتر تبسم انواتي بابت بازبيني و

ثبت و گزار

بررسي ارتباط بين مدت زمان ابتال و اثر سطوح مختلدف بدار

ويرايش متن نهايي تشکر مينمايند.

شناختي و حتي کنترل مدت زمان ابتال را نداشتهايم .همچندين
در نظر نگرفتن ت ادل پويا از محددوديتهداي ديگدر مطال ده
حاضر بوده است که پيشنهاد ميگردد در مطال ات آينده مدورد
توجه ارار گيرد.
نتايج مطال ه مدا افدزايش م ندادار در ميدزان وزنگدذاري
نامتقارن ،افزايش نوسانات مرکز فشار و کاهش نمره عم کدرد
شناختي را به دنبال انجدام تکليدف دوگانده شدناختي سداده و
دشوار در هر دو گروه بيماران مبتال به سکته مغزي و سدالم را
نشان ميدهد .به نظر ميرسد که تکليف دوگانه شناختي يدک
پارادايم مفيد براي ارزيابي کنترل ت ادل در افراد مبتال به سکته
مغزي باشد .نتايج اين مطال ه در راستاي تاييد اين فرضيه کده
تاثير تکليف دوگانه شناختي بر کنترل ت ادل بيماران مبدتال بده
سکته مغزي همانندد سدالمندان وابسدته بده درجده سدختي و
پيچپيدگي تکليف شناختي است مديباشدد .بندابراين پيشدنهاد
ميشود که ارزيابي کنترل ت ادل بدا رو

تکليدف دوگانده بدا

استفاده از مقايسه انواع ف اليتهداي شدناختي بدا دشدواري و
پيچيدگي متفاوت انجام گردد .همچنين ارزيابي کنترل ت ادل با
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Introduction: Balance control impairment and weight bearing asymmetry (WBA) are the most common
complications in stroke patients. Interactions between sensory-motor and cognitive systems are necessary
for balance control. Cognitive task can affect the balance control and weight bearing asymmetry in these
patients. The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive task and its difficulty on
balance control and weight bearing asymmetry in chronic stroke patients.
Materials and Methods: Twenty-two patients with chronic stroke (30.7±42.2 month post-stroke) and 23
healthy individuals participated in the study. All the patients could stand independently and had weight
bearing asymmetry towards the nonparetic leg. We used two force plates to collect balance related data
including Area, Amplitude, velocity of cop displacement in ML and AP planes in standing position. In
addition, simple and difficult stroop (color-word) tasks were used as cognitive tasks. All the participants
underwent 5 test conditions including standing, sitting and simple cognitive, sitting and difficult cognitive,
standing and simple cognitive, and standing and difficult cognitive tasks.
Results: Interaction effect of group in cognitive task was not significant for any of COP parameters and
WBA. Also no significant difference was seen between COP parameters and WBA for simple and difficult
dual tasks. Main effects of group and cognitive task were significant for WBA, standard deviation of center
of pressure sway amplitude and sway velocity (p< 0.05), showing increasing pattern from patient to healthy
group and from single to dual task.
Conclusion: Results showed that stroop task is challenging enough that cognitive demand arising from
it both in simple and difficult levels, by the same amount deteriorates upright balance and increases WBA
in stroke patients.
Keywords: Stroke, Cognition, Postural Balance, Weight Bearing, Stroop Test
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