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چکیده
مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مخرب میلین در قسمتهای مختلف سیستم عصبی مرکزی از جمله سیستم
حسی ـ حرکتی است که باعث اختلال تعادل در بیماران میشود .دراینراستا ،هدف از پژوهش حاضر بررسی
اثر بار شناختی تکلیف بر نوسانات قامتی بیماران مولتیپل اسکلروزیس نسبت به افراد سالم بود .بدینمنظور،
 92بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از انجمن ام.اس ایران (با دامنۀ سنی  ۱6/۵۹±69/۹2سال و نمرۀ مقیاس
پیشرفت ناتوانی ۹ـ )2و  92فرد سالم (با دامنۀ سنی  ۱1/۹9±۵/1سال) بهصورت داوطلبانه در این پژوهش
شرکت نمودند .آزمودنیها سه تکلیف شناختی مختلف را بر روی دستگاه تعادلسنج ایستا اجرا کردند و
مساحت نوسانات قامتی آزمودنیها با دستگاه تعادلسنج ایستا اندازهگیری شد .برای تحلیل نتایج نیز از
آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر ( (P≤0.05استفاده گردید .یافتهها نشان میدهد که تکلیف
شناختی اثر معناداری بر افزایش مساحت نوسانات ( )P=0.001در هر دو گروه داشته است و بین میانگین
نوسانات قامتی در تمامی سطوح در دو گروه بیماران مبتلا به ام.اس و سالم تفاوت معناداری وجود دارد
( .(P≤0.05نتایج بیانگر آن است که نوسانات قامتی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس هنگام اجرای تکلیف
شناختی نسبت به افراد سالم افزایش بیشتری داشته است.
واژگان کلیدی :مولتیپل اسکلروزیس ،تکلیف ثانویۀ شناختی ،نوسانات قامتی
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مقدمه
در دستگاه عصبی مرکزی است که باعث
مولتیپل
ازبینرفتن غلاف میلین ،الگودندریتها و آکسونها میشود ( .)1،۱میلین نوعی چربی است که عصب
را احاطه نموده و از آن حمایت میکند؛ بدینمعناکه بهصورت عایق سیستم الکتریکی عمل نموده و
باعث میشود سرعت انتقال تکانۀ الکتریکی از یک سیناپس به سیناپسی دیگر افزایش یابد و حرکات
به طور هماهنگ ،سریع و با حداقل تلاش ارادی انجام شوند ( .)۳آسیب غلاف میلین در بیماران مبتلا
به ام.اس باعث کاهش سرعت انتقال اطلاعات حسی ـ پیکری از مغز به عضلات میشود که همین
موضوع موجب اختلال تعادل در بیماران مبتلا به ام.اس میگردد .)۴( .اختلالات تعادلی یکی از مشکلات
اساسی بیماران مبتلا به ام.اس است که باعث ایجاد اختلال در کنترل قامت ،راهرفتن ،چرخیدن و
افزایش خطر افتادن در آنها میشود ( .)5تقریباً  ۱/۴ملیون بیمار مبتلا به ام.اس با دامنۀ سنی 5۵ـ۱۵
سال در سراسر دنیا زندگی میکنند ( )6که دراینمیان ،میزان ابتلا به این بیماری در زنان دو الی سه
برابر مردها میباشد ( .)7پژوهشگران علت این بیماری را ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی عنوان
نمودهاند که منجر به واکنشهای خودایمن در بخشهایی از سیستم عصبی مرکزی میگردد ( .)8با
توجه به پژوهشهای انجامشده در ارتباط با بیماران مبتلا به ام.اس نشان داده شده است که تقریباً
 85درصد از این بیماران دارای اختلال تعادلی بوده و  65درصد از آنها دارای اختلال شناختی
میباشند ( .)9،1۵رایجترین اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به ام.اس مربوط به سرعت پردازش
اطلاعات ،حافظۀ کاری و بعد توجه میباشد که ازاینمیان ،تقسیم توجه یکی از دلایل اصلی
زمینخوردن در بیماران مبتلا به ام.اس معرفی شده است ( .)11بهطورکلی ،میزان چشمگیری از توجه
صرف ساماندهی و تعدیل سیستمهای حسی ـ حرکتی دخیل در فرایند تعادل میشود که اگر به هر
دلیلی این سیستمهای کنترل تعادل دچار نقص شوند ،انتظار میرود میزان نیاز به توجه نیز دچار
تغییر شود ( .)1۱در بیشتر پژوهشهای صورتگرفته در ارتباط با بیماران مبتلا به ام.اس ،مشکلات
تعادلی و شناختی بهطور جداگانه از یکدیگر موردبررسی قرار گرفته است؛ اما نتایج حاکی از آن است
که عملکرد شناختی و حرکتی اثر متقابلی بر یکدیگر دارند ( )1۳،1۴و افراد دارای اختلالات عصبی،
در اجرای همزمان تکالیف نیز دچار مشکل میباشند ( .)15،16بدینمنظور ،در این پژوهش برای
بررسی اثر متقابل عملکرد شناختی و حرکتی بر یکدیگر از روش تکلیف دوگانه ۱که ابزاری قدیمی
برای ارزیابی نقش توجه در حرکات ساده است ،استفاده گردید .بهطور سنتی اعتقاد بر آن است که
اسکلروزیس( 1ام.اس) یک بیماری مزمن پیشرونده

1. Multiple Sclerosis
2. Dual task
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کنترل پاسچر نیازمند حداقل توجه میباشد؛ اما مطالعات اخیر نشان دادهاند که کنترل پاسچر نیازمند
توجه بیشتری در افراد میباشد و عوامل مختلفی از جمله نوع تکلیف پاسچر و سن در میزان توجه
نقش دارند ( .)17براساس پژوهش اشنایدر و شیفرین ( )1977دو نوع پردازش در سامانۀ شناختی
شناسایی شده است :پردازش خودکار( 1پردازشی که به توجه فعال نیاز ندارد و نمیتوان بهصورت
عمدی آن را بازداری کرد)؛ پردازش هوشیارانه یا تلاشبر( ۱پردازشی که نیازمند توجه فعال است و
میتوان بهصورت عمدی آن را بازداری کرد) .فرض بنیادی درمورد پردازش اطلاعات این است که
عملیات رمزگردانی از نظر میزان کوشش و تلاش موردنیاز با یکدیگر تفاوت دارند .به عملیاتی که با
درنظر گرفتن ظرفیت محدود مکانیزم توجه در انسان به حداقل انرژی نیاز دارد ،پردازش خودکار
گویند .انجام این نوع پردازشها با فعالیتهای شناختیای که فرد درحال انجام آنها است ،تداخل
ایجاد نمیکند؛ اما در پردازش تلاشبر یا هوشیارانه ،ظرفیت قابلملاحظهای از توجه موردنیاز میباشد
که با سایر فعالیتهای شناختی که به ظرفیت توجه نیاز دارند ،تداخل ایجاد میکنند (.)18
دراینراستا ،کالرون و همکاران ( )۱۵11تأثیر تکلیف شناختی بر روی کنترل قامت بیماران مبتلا به
ام.اس را موردارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تکلیف شناختی باعث افزایش نوسانات
قامتی در هر دو گروه بیمار و مبتلا به ام.اس میشود ( .)19نگهبان و همکاران ( )۱۵11نیز به بررسی
تأثیر بار شناختی در ارتباط با بیماران مبتلا به ام.اس پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تکلیف
شناختی باعث کاهش کنترل قامت در بیماران مبتلا به ام.اس میشود ( .)۱۵همچنین ،همیلتون و
همکاران ( )۱۵۵9در پژوهش خود تأثیر تکلیف ثانویۀ شناختی را هنگام راهرفتن و صحبتکردن
بیماران مبتلا به ام.اس موردبررسی قرار دادند و عنوان نمودند که بیماران مبتلا به ام.اس درمقایسه با
گروه کنترل کاهش بیشتری را در سرعت راهرفتن خود تجربه کردهاند ( .)16جاکوب و کاسر ()۱۵1۱
نیز به بررسی تأثیر تکلیف دوگانه بر روی عملکرد قامتی افراد مبتلا به ام.اس و بدون ام.اس پرداختند.
در این پژوهش آزمودنیها سه تکلیف گامبرداری ،خمشدن به جلو و جابهجایی مرکز ثقل درون سطح
اتکا و پاسخهای قامتی به چرخش سطح اتکا را با تکلیف دوگانه و بدون تکلیف دوگانه اجرا کردند.
نتایج بهدستآمده نشان داد که تکلیف دوگانه ،تأخیر معناداری را در شروع راهرفتن بیماران مبتلا به
ام.اس نسبت به افراد سالم ایجاد کرده است .همچنین ،باعث افزایش طول گام در افراد مبتلا به ام.اس
و کاهش طول گام در افراد سالم شده است (تفاوت معنادار دیگری بین گروهها مشاهده نشد) (.)۱1
نتایج مطالعات مذکور نشان میدهد علیرغم اینکه یکی از عمدهترین مشکلات بیماران مبتلا به ام.اس،
1. Automatic Processing
2. Effortful Processing
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اختلالات تعادلی و صدمات متعاقب آن است ،پژوهشهای بسیار کمی درمورد تأثیر تکلیف دوگانه بر
روی تعادل بیماران مبتلا به ام.اس در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است .توجه یکی از اجزای
مهم و اساسی آموزش مهارت ها است که مدرسان و مربیان ورزشی و مراکز توانبخشی باید آن را
بیشتر مدنظر قرار دهند و با ارائۀ آموزشها و بازخورد صحیح ،توجه فراگیران را بهسمت آن دسته از
علائمی معطوف کنند که منجر به اجرا و یادگیری سریعتر میشوند ( .)11بسیاری از فعالیتهای
روزمرۀ زندگی مستلزم آن است که فرد چندین تکلیف را بهطور همزمان انجام دهد و ایجاد تداخل
در عملکرد هر یک از این تکالیف ممکن است موجب اختلال در تعادل و افتادن در بیماران مبتلا به
ام.اس شود .نظر به اینکه آگاهی از وضعیت تعادل و میزان اختلالات تعادلی در بیماران مبتلا به ام.اس
نقش مهم و مؤثری در ایجاد یک برنامۀ درمانی و توانبخشی کارآمد دارد ،اهمیت و ضرورت مطالعۀ
بیشتر دراینزمینه احساس میشود؛ لذا با توجه به موارد ذکرشده ،در این پژوهش در پی پاسخ به این
سؤالات هستیم که آیا تعادل ایستا در بیماران مبتلا به ام.اس مستلزم توجه میباشد یا خیر؟ و نیز
اینکه آیا تکلیف ثانویۀ شناختی تأثیری بر نوسانات قامتی بیماران مبتلا به ام.اس دارد یا خیر؟
روش پژوهش
جامعۀ آماری پژوهش حاضـر ،بیماران مبتلا به ام.اس شهر تهران بودند و نمونۀ آماری پژوهش را ۱۵
نفر ( 15زن و پنج مرد) از بیمــاران مبتلــا بــه ام.اس انجمن ام.اس ایران (بــا میــانگین ســـنی
 ۴1/85±1۱/59سال) و  ۱۵فرد سالم (با میانگین سنی  ۴6/8±5۱/6سال) که بهلحاظ قد ،وزن ،سن
و جنس با بیماران متجانس بودند ،تشـکیل دادند .شایانذکر است که تمامی افراد بهطور داوطلبانه و
با رضــایتنامۀ کتبی در پژوهش شــرکت کردند .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از :گذشــت
حداقل چهار سـال از تشخیص بیماری ،گذشت حداقل سه ماه از عود بیماری ،ابتلا به نوع پیشروندۀ
ثانویۀ ام.اس ،داشـتن مقیاس پیشرفت ناتوانی )EDSS( 1کمتر یا مساوی ( )۴/5بهصورتی که بتوانند
بدون وسـایل کمکی بایستند و راه بروند و عدم ابتلا به هرگونه اختلالات بینایی ،شنوایی ،شکستگی و
یا اختلال اسکلتی .معیارهای خروج از پژوهش نیز هرگونه حمله و عود بیماری بود.
ابزار پژوهش شـامل یک دسـتگاه تعادلسنج ایستا (ساخت شرکت دانشسالار ایرانیان) بههمراه یک
دسـتگاه کامپیوتر شـخصـی ل تاپ بود .روایی این دستگاه درمقایسه با دستگاه فورس پلیت کیستلر
در سـطح معناداری کمتر از ( )P<0.001توسـ شـرکت سـازنده معادل ( )۵/8۴گزارش شـده است.
پایایی درونآزمودنی و بینآزمودنی نیز در سطح معناداری کمتر از ( )P<0.001توس شرکت سازنده
1. Expand Disability Status Scale
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معادل ( )۵/89ثبت شـده است .دستگاه تعادلسنج ایستا دارای ابعاد  ۴۵*۴۵میباشد که چهار عدد
حسگر در چهار گوش آن وجود دارد که میزان نوسـانات به جلو ،عقب ،چ و راسـت را به درصد و
سـانتیمتر نشـان میدهد .این دسـتگاه در قسمت اول ،میزان پایداری گرانیگاه آزمودنی در محدودۀ
دوایر 1۵۵ـ 5را بهصورت درصد نشان میدهد و در سایر مقادیر ،درصد انحراف معیار از نقطۀ تعادل،
میزان انحراف معیار از نقطۀ تعادل ،طول نقطۀ تعادل برحســب درصــد ،عرض نقطۀ تعادل برحســب
درصـد ،طول نقطۀ تعادل برحسـب سـانتیمتر ،عرض نقطۀ تعادل برحسب سانتیمتر ،درصد حضور
گرانیگاه در بالای سمت چ  ،درصد حضور گرانیگاه در پایین سمت راست ،درصد حضور گرانیگاه در
بالای سـمت راست ،درصد حضور گرانیگاه در پایین سمت راست ،میزان انحراف معیار به سمت چ
نسـبت به نقطۀ تعادل ،میزان انحراف معیار به سمت راست نسبت به نقطۀ تعادل ،حداکثر انحراف به
ســمت چ  ،حداکثر انحراف به ســمت راســت ،میزان انحراف معیار به جلو و عقب نســبت به نقطۀ
تعادل ،حداکثر انحراف به ســـمت جلو ،حداکثر انحراف به ســـمت عقب و مســـاحت کل محدودۀ
جابهجایی را نشان میدهد.

شکل 6ـ دستگاه تعادلسنج ایستا

پس از ارائۀ توضـــیحات لازم درمورد آزمون و اهمیت همکاری دراینزمینه ،برای اجرای پیشآزمون،
هر فرد با پای برهنه درحالیکه دســتان خود را در کنار بدن خود آویزان نگه داشــته بود ،بهمدت 15
ثانیه بهطور ثابت و بدون اینکه صـحبت کند بر روی دستگاه تعادلسنج ایستا قرار گرفت .درادامه و
پس از ســه دقیقه اســتراحت ،هر فرد مجدداً برای اجرای پسآزمون بر روی دســتگاه قرار میگرفت.
برای اجرای پسآزمون سه مرحله با سطح دشواری متفاوت بهصورت تصادفی منظور شده بود :مرحلۀ
یک شـامل شـمارش معکوس از عدد  ۴5تا پایان زمان  15ثانیه؛ مرحلۀ دوم شامل شمارش معکوس
بهصـورت دو عدد درمیان از عدد  6۵تا پایان زمان تست؛ مرحلۀ آخر شامل شمارش معکوس از عدد
 9۵بهصـورت سـه عدد درمیان تا پایان زمان آزمون .لازمبهذکر است که برای هر آزمودنی سه دقیقه
اسـتراحت در فاصـلۀ بین پسآزمون لحاظ شده بود .این کار برای هر دو گروه بهشکل یکسانی انجام
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گرفت و هر فرد برای افزایش پایایی ،ســهمرتبه موردآزمون قرار گرفت و بهترین عملکرد برای هر فرد
ثبت شـد .امتیازات بهدسـتآمدۀ هر فرد از پیشآزمون و پسآزمون براساس میزان انحراف نسبت به
مرکز ثقل ( )COPبا استفاده از آزمونهای آماری تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ( (P≤ 0.05و با
استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 1موردمقایسه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
براساس جداول شمارۀ یک و دو که اطلاعات توصیفی آزمودنیهای مبتلا به ام.اس و سالم را نشان
میدهد ،میانگین نوسانات قامتی در افراد مبتلا به ام.اس (بهطورکلی و در سه مرحله) بیشتر از
آزمودنیهای سالم میباشد.
جدول 6ـ میانگین و انحراف معیار متغیرهای مرکز فشار در شرایط مختلف تکلیف شناختی برای هر دو گروه
بیمار و سالم در مراحل مختلف
گروه
بیمار
سالم

تعداد
۱۵
۱۵

مرحلۀ یک
1/۵±56/56
1/۵±18/۳۵

پیشآزمون
1/۱۱±۵/۴9
۵/۵±8۴/۳۱

مرحلۀ سه
۱/۵±۳6/۳9
1/۵±7۳/۳1

مرحلۀ دو
1/۵±87/51
1/۵±۴1/۳1

جدول 9ـ میانگین و خطای استاندارد کلی در دو گروه
گروه

میانگین
1/75
1/۱5

مبتلا به ام.اس
سالم

خطای استاندارد
۵/79
۵/79

همانطور که در جدول شمارۀ سه نشان داده شده است ،بین میانگین نوسانات قامتی در تمامی
سطوح در دو گروه مبتلا به ام.اس و سالم تفاوت معناداری وجود دارد (.)P≤ 0.05
جدول 9ـ نتایج تحلیل اثرات بینآزمودنی
گروه

مجموع مربعات

اثر ثابت
مبتلا به ام.اس و سالم
خطا

۳7۱/۳۴۴
8/۴7۳
19/1۵۵

درجات
آزادی
1
1
۳8

میانگین
مربعات
۳7۱/۳۴۴
8/۴7۳
۵/5۵۳

F

P

مجذور اتا

7۴۵/8۵۱
16/858

۵/۵۵۵
۵/۵۵۵

۵/951
۵/۳۵7
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برمبنای نتایج ،مفروضۀ آزمون ماخلی در تحلیل درونآزمودنی موردتأیید قرار نگرفت ( )P=0.001و
درادامه ،برای تفسیر نتایج از مقادیر اصلاحشدۀ هینه فیلت استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان داد
که تفاوت معناداری ( (P≤0.05بین عوامل درونگروهی وجود دارد؛ لذا ،برای تعیین تفاوت بین
جفتگروه ها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ پنج قابلمشاهده
میباشد.
جدول ۱ـ نتایج آزمون اثرات درونآزمودنی

Huynh-Feldt

مجموع
مجذورات
۱1/8۵۴

درجات
آزادی
۱/11

میانگین
مجذورات
1۵/۳۱6

1۳1/۱58

Huynh-Feldt

۵/۴1

۱/11

۵/198

۱/518

Huynh-Feldt

6/۳1

8۵/۱۳

۵/۵79

منبع
تکلیف شناختی
تکلیف شناختی *
گروه
خطا

F

P
۵/۵۵۵

مجذور
اتا
۵/751

۵/۵8۴

۵/۵۴8

جدول شمارۀ پنج نشاندهندۀ مقایسههای جفتشدۀ بونفرونی میباشد .براساس نتایج ،میانگین

نوسانات قامت دو گروه در تمامی مراحل دارای تفاوت معناداری است (. (P≤0.05
جدول ۹ـ مقایسۀ میانگینهای شاخص نوسان بین دو گروه توسط آزمون تکمیلی بونفرونی
گروه
1

۱

۳

۴

گروهها

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

سطح معناداری

۱
۳
۴
1
۳
۴
1
۱

-۵/۳۳6
۵/6۵7
-1/۵۵
۵/۳۳6
-۵/۱71
-۵/67۱
۵/6۵7
۵/۱71

۵/۵۴۳
۵/۵51
۵/۵71
۵/۵۴۳
۵/۵۱8
۵/۵61
۵/۵51
۵/۵۱8

۵/۵۵۵
۵/۵۵۵
۵/۵۵۵
۵/۵۵۵
۵/۵۵۵
۵/۵۵۵
۵/۵۵۵
۵/۵۵۵

۴

۵/۴۵۵

۵/۵5۵

۵/۵۵۵

1
۱

1/۵۵7
۵/67۱

۵/۵71
۵/۵61

۵/۵۵۵
۵/۵۵۵

۳

۵/۴۵۵

۵/۵5۵

۵/۵۵۵

9۱

رفتار حرکتی شماره  ،92پاییز 6921

شکل -9الف) مسیر  COPپیش از ارائۀ تکلیف ثانویه (ذکر این نکته ضرورت دارد که محور عمودی،
نوسانات قدامی ـ خلفی و محور افقی ،نوسانات به سمت چپ و راست را به سانتیمتر نشان میدهد).

شکل -9ب) مسیر  COPپس از ارائۀ تکلیف ثانویۀ مرحلۀ اول
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شکل -9ج) مسیر  COPپس از ارائۀ تکلیف ثانویۀ مرحلۀ دوم

شکل -9د) مسیر  COPپس از ارائۀ تکلیف ثانویۀ مرحلۀ سوم
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۱

۳
۱

۱

۱

۱

1

1

1

1

۱
1
1
۵

مرحله ۳
کنترل

مرحله  ۳ام
اس

مرحله ۱
کنترل

مرحله  ۱ام
اس

مرحله 1
کنترل

مرحله  1ام پیش آزمون
کنترل
اس

پیش
آزمون ام
اس

شکل -9میانگین عملکرد گروه مبتلا به ام.اس و سالم در مراحل مختلف تکلیف شناختی .محور عمودی نیز
نشاندهندۀ شاخص نوسان کلی به سانتیمتر میباشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تکلیف ثانویۀ شناختی تحت شرای دشواری مختلف بر نوسانات
قامتی بیماران مبتلا به ام.اس و سالم بود .در این پژوهش که بهطور ویژه بر اثرات بیماری ام.اس بر
توانایی اجرای تکلیف دوگانه متمرکز بود ،انتظار بر آن بود که در شرای تکلیف دوگانه ،عملکرد
بیماران مبتلا به ام.اس با افزایش دشواری تکلیف تغییر کند و این تغییرات تابع بار شناختی تکلیف
باشد .نتایج بهدستآمده نشان داد که نوسانات قامتی بیماران مبتلا به ام.اس هنگام اجرای همزمان
تکلیف کنترل قامت و تکلیف شناختی در مراحل یک ،دو و سه درمقایسه با اجرای منفرد تکلیف
کنترل قامت بهترتیب بهمیزان ( )۵/۳5( ،)۵/۱۱و ( )۵/۴9افزایش یافت .علاوهبراین ،یافتهها حاکی از
آن بود که بین نوسانات قامتی دو گروه در تمام سطوح تفاوت معناداری وجود دارد و افراد مبتلا به
ام.اس دارای نوسانات قامتی بیشتری نسبت به افراد سالم میباشند که این موضوع با نتایج مطالعات
گذشته همراستا بود ( .)۴،۱۱،۱۳اختلال تعادل در بیماران مبتلا به ام.اس نگرانکننده است؛ زیرا،
احتمال افتادن در این بیماران را افزایش میدهد ( .)۱۴برمبنای مطالعات ،کنترل تعادل مستلزم درک
و عمل میباشد؛ درک شامل تلفیق اطلاعات حسی بهمنظور ارزیابی وضعیت و حرکت بدن در فضا
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بوده و عمل عبارت است از توانایی تولید نیرو برای کنترل وضعیت سیستمهای بدن که نیازمند تعامل
پیچیدهای بین سیستمهای عضلانی ،اسکلتی و عصبی میباشد .همچنین ،اجزای عصبی برای کنترل
بدن دربرگیرندۀ فرایندهای حرکتی ـ حسی مانند سیستمهای بینایی ،دهلیزی ،حسی ـ پیکری و
فرایندهای عصبی سطح بالاتر عصبی و شناختی است ( )۱5که این اجزای عصبی در بیماران مبتلا به
ام.اس دچار اختلال میشوند ( .)۱6آسیب غلاف میلین در بیماران مبتلا به ام.اس باعث کاهش سرعت
انتقال اطلاعات حسی ـ پیکری از مغز به عضلات میشود ( )۱7،۱8که این موضوع میتواند یکی از
دلایل احتمالی بالابودن نوسانات قامت در بیماران مبتلا به ام.اس نسبت به افراد سالم باشد .ازسویدیگر
با توجه به پژوهشهای صورتگرفته5۵ ،ـ ۳۵درصد از بیماران مبتلا به ام.اس دارای اختلال شناختی
نسبی بوده و ۳۵ـ ۱۵درصد از آنها مبتلا به اختلال شناختی جدی هستند که از مهمترین این اختلالات
میتوان از اختلال توجه ،اختلال یادگیری ،اختلال حافظه ،نقص در سرعت پردازش اطلاعات ،نقص در
روانی کلامی و نقص در عملکرد اجرایی نام برد ( .)۱9باید توجه نمود که این موضوع نیز میتواند از
دلایل احتمالی دیگر مربوط به بالابودن نوسانات قامتی در بیماران مبتلا به ام.اس باشد؛ لذا ،اختلال
پاسچرال بیشتر در بیماران مبتلا به ام.اس نسبت به افراد سالم قابلتوجیه است .در بررسی تکلیف
دوگانه درمورد بیماران مبتلا به ام.اس ،سطح دشواری تکلیف شناختی توس پژوهشگران کمتر
موردبررسی قرار گرفته است؛ اما چندین پژوهش اثر تکلیف ثانویۀ شناختی بر کنترل قامتی افراد مبتلا
به ام.اس را موردبررسی قرار دادهاند .دراینراستا ،کالرون و همکاران ( )۱۵11در پژوهشی نشان دادند
که نوسانات قامتی افراد مبتلا به ام.اس هنگام اجرای تکلیف شناختی نسبت به شرای ایستاده ()۵/۴۳
افزایش مییابد .همچنین ،نگهبان و همکاران ( )۱۵11و پروسینکا و همکاران ( )۱۵1۵عنوان نمودند
که کنترل قامتی بیماران مبتلا به ام.اس هنگام اجرای تکلیف ثانویۀ شناختی کاهش پیدا میکند
( .)۳۵جاکوب و کاسر ( )۱۵1۱نیز به بررسی اثرات تکلیف دوگانه بر روی عملکرد افراد مبتلا به ام.اس
پرداختند و گزارش کردند که تکلیف دوگانه موجب تأخیر در شروع گامبرداری افراد مبتلا به ام.اس
میشود و طول گام را افزایش میدهد ( .)۱1این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر مبنیبر اینکه
نوسانات قامتی با اجرای تکلیف شناختی افزایش مییابد ،همراستا است؛ البته تکالیف دوگانۀ
مورداستفاده و دستگاه مورداستفاده در مطالعات ذکرشده با پژوهش حاضر متفاوت بود .بیماران مبتلا
به ام.اس هنگام اجرای تکلیف حرکتی ،در حفظ تودۀ بدن خود در کنترل قامت دارای مشکل هستند.
احتمالاً یکی از دلایل این موضوع میتواند این باشد که اختلال در سامانۀ عصبی ـ مرکزی ،علاوهبر
ایجاد اختلال در کنترل پیشخوراند ،در فرایند تفسیر دادههای حسی و کنترل پسخوراند و متعاقب
آنها انتخاب نقشۀ حرکتی مناسب و یا تعدیل نقشۀ حرکتی با توجه به تغییر شرای محی داخلی و
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خارجی نیز اختلال ایجاد میکند که خود این مسأله میتواند منجر به برهمخوردن توالی مناسب
عضلانی و ارتباط بخشهای مختلف بدن نسبت به یکدیگر شود ( .)1یکی دیگر از دلایل احتمالی
اختلال کنترل قامت هنگام اجرای تکلیف شناختی ،تقسیم توجه است ( .)11هنگامیکه تکلیف
شناختی و حرکتی بهطور همزمان با یکدیگر اجرا میشوند ،تغییراتی طی اجرای عملکرد رخ میدهد
که تحتعنوان "هزینۀ تکلیف دوگانه "1مطرح میشود .هزینۀ تکلیف دوگانه نشاندهندۀ میزان تداخل
بین دو تکلیف همزمان است و اغلب براساس میزان تغییرات نتایج اندازهگیریشده محاسبه میشود.
دراینزمینه ،پلامر( ۱بهطورکلی) نه تغییر را طی اجرای همزمان تکلیف شناختی و حرکتی مطرح نمود
که شامل :اجرای آسان تکلیف حرکتی ،تداخل تکلیف حرکتی ،اجرای آسان تکلیف شناختی ،تداخل
تکلیف شناختی ،ترکیبی از آنها و یا بدون هیچ تغییری در تمامی موارد بود ( .)۳۵در پژوهش حاضر
نیز هزینۀ تکلیف دوگانه ،افزایش نوسانات قامتی در هر دو گروه مبتلا به ام.اس و سالم بود؛ اما این
تداخل در افراد مبتلا به ام.اس نسبت به افراد سالم بیشتر بود .هنوز ابهاماتی دراینمورد که میزان
تداخل بر اساس الگوی تکلیف دوگانه در افراد سالم بیشتر است یا افراد مبتلا به ام.اس وجود دارد؛
برایمثال ،برخی از مطالعات تداخل شناختی ـ حرکتی بیشتر در سرعت راهرفتن افراد مبتلا به ام.اس
نسبت به افراد سالم را گزارش کردهاند ( )۳1ازسویدیگر ،برخی از مطالعات تداخل شناختی ـ حرکتی
بیشتر در سرعت راهرفتن افراد سالم نسبت به افراد مبتلا به ام.اس را نشان دادهاند ( )۳۱و برخی
شواهد نیز حاکی از آن هستند که تفاوتی در تداخل شناختی ـ حرکتی افراد سالم و افراد مبتلا به
ام.اس وجود ندارد ( .)۱۵بهطورکلی ،دو تئوری اصلی درمورد توضیح اثر تکلیف دوگانه وجود دارد که
یکی "تئوری گردن بطری" و دیگری "مدل طرفیت محدود توجه" است ( .)1۳مدل گردن بطری
علت افت عملکرد را ناشی از تلاش هر دو تکلیف برای عبور از یک مسیر عصبی یکسان میداند؛
بنابراین ،منطقی بهنظر میرسد که مسیر عصبی موردنیاز برای تکلیف ثانویه با کنترل قامتی همپوشش
نباشد و تکلیف ثانویۀ شناختی ـ کلامی بهطور کامل مسیر عصبی بخشهای مختلف مغز را که با
تکلیف کنترل قامت در ارتباط هستند ،پوشش دهد .مدل ظرفیت محدود توجه نیز بیان میکند که
یکسری ظرفیت محدود برای تکالیف شناختی دردسترس وجود دارد و تکالیف دردسترس بهطور
کامل در این منابع محدود قرار میگیرند ( .)1۴براساس این مدل ،هر دو تکلیف موردبررسی در این
پژوهش نیازمند توجه میباشند؛ لذا ،کنترل قامت بهطور بالقوه مجبور به کاهش عملکرد شده است.
براساس مدل ظرفیت محدود توجه ،اگر هرکدام از تکالیف کنترل قامت و تکلیف ثانویۀ شناختی به
1. Dual Task Cost
2. Plummer
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توجه نیاز داشته باشند ،تمام یا قسمتی از ظرفیت محدود توجه را بهخود اختصاص میدهند و بهدلیل
اینکه این ظرفیت محدود است ،بین آنها تداخل ایجاد میشود که تداخل ایجادشده در این پژوهش
باعث اجرای خوب تکلیف ثانویۀ شناختی و کاهش کنترل قامتی در هر دو گروه مبتلا به ام.اس و سالم
شده است .دراینراستا ،نتایج برخی از پژوهشها نشان دادهاند که هنگام اجرای همزمان تکلیف تعادلی
و تکلیف شناختی ،تداخل ایجاد میشود؛ اما این تداخل پس از گذشت زمان باعث بهبود تعادل
میگردد ( .)۳۳لازمبهذکر است مهارتهایی که بهطور خودکار انجام میشوند ممکن است در اثر آسیب
به سیستم عصبی دچار تغییر شوند و حرکاتی که قبلاً نیاز به توجه نداشتند یا نیازمند حداقل توجه
بودند ،پس از آسیب به سیستم عصبی توجه زیادی را بطلبند ()۳۴؛ بنابراین ،کنترل قامت در بیماران
مبتلا به ام.اس بهصورت خودکار نبوده و مستلزم توجه است.
پیام مقاله :با توجه به اینکه تقســیم توجه یکی از فاکتورهای اثرگذار در زمینخوردن بیماران مبتلا
به ام.اس میباشد ( )9و نیز با توجه به اینکه مطالعات صورتگرفته در ارتباط با بیماران پارکینسون
و افراد ســالمند نشــان داده اســت که تمرین تکلیف دوگانه باعث افزایش ســرعت گامبرداری و بهبود
عملکرد در تکلیف دوگانه میشـــود ( ،)۳5،۳6پیشـــنهاد میگردد از تمرینات تکلیف دوگانه (اجرای
همزمان تکالیف کنترل قامت و تکالیف شناختی) برای بهبود کنترل قامت در بیماران مبتلا به ام.اس
استفاده شود.
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Abstract
Multiple sclerosis is a demyelinating disease that due to the involvement of multiple areas
in central nercous system, including sensorimotor system can impair the patients,balance.
Purpose of this study was to evaluate the effect of cognitive task on postural sway in
multiple sclerosis patients. Twenty volunteer men and women with multiple sclerosis
(mean ±SD age: 41.85± 12.59 years old and EDSS score 0-5) from Tehran multiple
sclerosis association and twenty healthy adults (mean ±SD age: 46.52± 8/6 years old) were
participated in this study and area of postural sway measured in 3 different level by static
stabilometer. Repeated measurment test were used for statistical analysis (P<0.005). area
under the curve increased by cognitive task in multiple sclerosis and control groups
(P=0.000) and there was a significant difference between two groups for area under the
curve (P<0.005). The results of this study showed that performance cognitive task
increased (%22, %35, %49) of center of pressure sway in multiple sclerosis patients. Also,
there was a significant difference between postural sway two groups in all level of
cognitive task.
Keywords: Multiple Sclerosis, Postural Sway, Cognitive Task

* Corresponding Author

Email: ali.mosadegh68@gmail.com

