Published Online: 2015.November.27

Research Article

The effects of a specific executive training program on gait disturbance in
patients with Parkinson's disease
Mehdi Zameni Motlagh 1٭, Maryam Nezakat Alhosseini 2, Hamid Salehi 3, Ahmad Chitsaz4
1

MS, Department of Sport Sciences, University of Isfahan
Assistant Professor, Department of Sport Sciences, University of Isfahan
3
Assistant Professor, Department of Sport Sciences, University of Isfahan
4
Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
2

Received: 2015.July.1

Revised:2015.September.16

Accepted: 2015.October.29

ABSTRACT
Background and Aim: Gait disorder can be considered as one of the main reasons of falls and injuries among
patients with Parkinson’s disease. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of 8
weeks of specific executive training on gait difficulties in patients with Parkinson's disease.
Materials and Methods: The study followed a quasi-experimental design with a pre-test/post-test design and a
control group. The participants were 14 patients with Parkinson's disease (mean age 60.21±10.92 years) with
freezing of gait (2-5 Hohn and Yahr scale) who were selected through convenience sampling and were randomly
assigned to experimental (4 males and 3 females) and control (5 males and 2 females) groups. The experimental
group received an 8-week specific executive training together with pharmaceutical treatment. However, the control
group received pharmaceutical treatment only. Freezing of Gait Questionnaire was used to collect data on gait
disorder. Also, an independent t-test was run to analyze the collected data.
Results: The results indicated that specific executive training had a significant effect on reducing gait disorder
scores for the experimental group compared with that in the control group (p<0.05).
Conclusion: It can be concluded that specific executive training can be an appropriate training method to help
improve freezing of gait in individuals with freezing of gait.
Key words: Freezing of gait, Neurocognitive executive functions, Freezing of gait severity, Freezing of gait
frequency
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چكیده
مقدمه و اهداف
اختالالت گام برداری از علل مهم افتادن و آسیب دیدگی ها در بیماران مبتال به پارکینسون محسوب می شووند از ایو رو هود از مطالهوه ی حاضور بررسوی اثور  8هفتوه
تمرینات اجرایی ویژه بر اختالالت گام برداری بیماران مبتال به پارکینسون می باشد.
مواد و روشها
تحقیق از نوع نیمه تجربی و طرح تحقیق به صورت پیش آزمون -پس آزمون به همراه گروه کنترل اجرا گردید 14 .بیمار پارکینسونی مبتال به انجماد راه رفوت ممرحلوه - 2
 5مقیاس هوه و یاهر ) به طور در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل م 5مرد و  2زن) و تجربی م  4مرد و  3زن) بوا میوانگی سونی 60/21± 10/92
تقسیم شدند .گروه تجربی عالوه بر درمان های دارویی در  8هفته تمرینات اجرایی ویژه شرکت کردند .در حالی که گروه شاهد در ایو مودت فقود درموان دارویوی دریافوت
کردند .اختالالت گام برداری توسد پرسشنامه انجماد راه رفت اندازه گیری شد .داده ها با استفاده از روش آماری تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
نتایج نشان داد که اثر یک دوره تمرینات اجرایی بر میانگی کاهش امتیوازات انجمواد راه رفوت در گوروه تجربوی در مقایسوه بوا کنتورل مهنوی دار بووده اسوت م.)P≥0/05
نتیجهگیری
تمرینات اجرایی ویژه می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود اختالالت گام برداری بیماران مبتال به پارکینسون استفاده شود.
واژههای کلیدی
انجماد راه رفت  ،کارکردهای اجرایی عصب شناختی ،شدت انجماد ،تکرار انجماد
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مقدمه و اهداف
بیماری پارکینسون یک بیماری مزم و پیشرونده عصبی است که بر اثر اختالل در یکی از ناقل های عصبی به نام دوپامی در ناحیه عقده-
های قاعده ای مغز ایجاد می شود و تغییرات مشخصی را در فهالیت های ارادی بیماران ایجاد می کند .یکی از مهم تری عوارض بیماری
پارکینسون اختالل گام برداری است] .[1اختالالت گام برداری ماهیتی مرحله ای و گذرا دارند .یکی از مهم تری اختالالت گام برداری مرحله -
ای و گذرا ،انجماد راه رفت  Freezing of gaitمی باشد که اغلب در بیماری پارکینسون دیده می شود] .[2ای پدیده به دلیل ماهیت دوره-
ای آن یک اختالل راه رفت قابل توجه است[ .]1بیماران مبتال به انجماد راه رفت حمالت ناگهانی و غیر منتطره ای را تجربه می کنند که در
طی آن احساس می¬کنند پاهایشان به زمی چسبیده است در حالی که تنه آنها به حرکت رو به جلو خود ادامه می دهد [ .]2،3مدت زمان دوره
انجماد راه رفت بسیار کوتاه است و مهموال در محدوده کمتر از یک تا ده ثانیه رخ می دهد .دوره بیشتر از ده ثانیه بسیار نادر است و مهموالدر
دوره ای که داروها حداقل تاثیر را داشته باشند م ،)offرخ میدهد [ .]4ای پدیده به دلیل ماهیت غیر قابل پیش بینی آن اغلب منجر به افتادن و
آسیب می شود [ .]5انجماد راه رفت در  6تا  80درصد از بیماران بسته به شدت بیماری ،طول دوره ی بیماری و وضهیت درمان رخ می دهد.
جالب توجه است برخی از بیماران پارکینسون ،ای عارضه را در مراحل اولیه بیماری و برخی دیگر هرگز تجربه نمی کنند [.]6
به نظر می رسد که انجماد راه رفت یک عارضه حرکتی مستقل باشد .به گونه ای که آسیب شناسی آن نیز متفاوت از لرزش ،برادی کنزیا و
سفتی حرکتی می باشد [ .]7مکانسیم پاتوفیزیولوژیکی که باعث انجماد راه رفت می شود به خوبی شناخته نشده است [ ]8مجموع شواهد نشان
می دهند که انجماد راه رفت به جای اینکه یک پدیده حرکتی خالوص باشد ،به وسیله تهامل پیچیده عوامل حرکتی ،شناختی و هیجانی اتفاق
می افتد [ .]9مطالهات تصویر برداری مغزی ثابت می کند که یک ارتباط بالقوه عصبی بی انجماد راه رفت و اختالالت شناختی وجود دارد [،10
 .]11در مطالهات مختلف ،بیماران با انجماد راه رفت در مقایسه با بیماران بدون انجماد ،اختالل هایی در کارکردهای شناختی از جمله
کارکردهای اجرایی عصب -شناختی نشان داده اند [ .]12،13کارکردهای اجرایی عصب  -شناختی اصطالحی کلی است که تمام فرایندهای
شناختی پیچیده ای را که برای انجام تکالیف هد  -مدار ،دشوار یا جدید ضروری هستند را در خود جای می دهد و شامل مهار پاسخ های
خودکار ،بازیابی از حافظه اخباری ،برنامه ریزی ،نظارت ،انهطا پذیری شناختی ،نگهداری و دستکاری اطالعات در حافظه کاری می باشد[.]14
بیشتر مطالهات اخیر با استفاده از آزمون های گوناگون توالی ،برنامه ریزی ،برنامه ریزی فضایی و دیگر حوزه های کارکردهای اجرایی تایید
کرده اند که یک رابطه بالقوه بی انجماد راه رفت و کارکردهای اجرایی عصب -شناختی وجود دارد و نقص در کارکردهای اجرایی و عملکرد
حرکتی خودکار می تواند باعث بروز انجماد راه رفت در بیماران مبتال به پارکینسون شود [.]15،16،17
اگرچه تاکنون روش های درمانی مختلفی برای انجماد راه رفت ارائه شده است ولی هیچ درمانی به طور قطهی پذیرفته نشده است[ .]18یکی از
روش های درمانی که در ارتباط با انجماد راه رفت پیشنهاد شده است ،درمان شناختی غیر تهاجمی ،غیر دارویی و مقرون به صرفه از نظر
درمان با هد بهبود کارکردهای اجرایی و شناختی می باشد[ .]19یافته های اخیر نشان داده اند که تمرینات شناختی طراحی شده با نرم افزار-
های رایانه ای می تواند کارکردهای شناختی و اجرایی از جمله توجه ،حافظه کاری ،حافظه ،سرعت روانی حرکتی و کارکردهای اجرایی را در
بیماران پارکینسونی بدون انجماد راه رفت بهبود بخشد[ .]21-25با وجود تحقیقات متهددی که بر روی انجماد راه رفت در خارج از کشور انجام
شده است] .[17-20اما تحقیقات انجام گرفته بیشتر به بررسی ارتباط انجماد راه رفت با کارکردهای اجرایی پرداخته و اثر مداخالت تمرینی کمتر
به چشم می خورد] [16و بر اساس مطالهات محقق در داخل کشور نیز تحقیقی به بررسی اثر تمرینات با رویکرد اجرایی بر بیماران پارکینسونی
مبتال به انجماد راه رفت نپرداخته است از ای رو با عنایت به اینکه کارکردهای اجرایی بر انجماد راه رفت اثر گذارند و از آنجایی که حدود یک
سوم از بیماران مبتال به پارکینسون انجماد راه رفت را که از دالیل اصلی افتادن ها ،کاهش کیفیت زندگی و از دست دادن استقالل در ای
بیماران می باشد ،تجربه می کنند[ .]26-28هد از تحقیق حاضر مطالهه ی تاثیر یک دوره تمرینات اجرایی عصب  -شناختی بر انجماد راه رفت
در بیماران مبتال به پارکینسون می باشد و محقق به دنبال یافت پاسخی برای ای سوال بوده است که آیا هشت هفته تمرینات اجرایی بر
انجماد راه رفت بیماران مبتال به پارکینسون تاثیر دارد؟
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مواد و روش ها
مطالهه ی حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد .ای تحقیق با توجه به طول زمان ،از نوع
مقطهی و به لحاظ استفاده از نتایج به دست آمده کاربردی است .جامهه آماری ای تحقیق راکلیه بیماران مراجهه کننده به دو پزشک متخصص
مغز و اعصاب شهر اصفهان در سال  1392تشکیل می دادند .از ای بی  16بیمار پارکینسونی مبتال به انجماد راه رفت با شدت ناتوانی 5 -2
( Hoehnو  )Yahrبه روش نمونه گیووری هدفمند با نظور پزشک متخصص و بر اساس نمرهی مقیاس یکپارچه ارزیابی بیماری پارکینسوون
م (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale version 3.0.انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل م 5مرد و  2زن)
با میانگی سنی  60/43 ±14/40و تجربی م  4مرد و  3زن) با میانگی سنی  60/00± 7/71تقسیم شدند .شراید بیماران برای شرکت در
ای تحقیق عبارت بودند از :کسب نمره باالتر از  4در پرسشنامه انجماد راه رفت  ،قرار گرفت در مرحله  2تا  5شدت بیماری پارکینسون هوه
و یاهر ،داشت حداقل سواد برای شرکت در تحقیق و کسب نمرهی باالتر از  23در آزمون مهاینه مختصر روانی (Mini–Mental State
) .Examinationشراید خروج از تحقیق نیز شامل اختالالت روانی شدید ،بیماری های قلبی و فشار خون ،مشکالت بینایی و سابقه عمل
تحریک عمقوی مغز بود .قبل از اجرای تمرینات ،آزمودنی های هر دو گروه موافقت کتبی خود را طی رضایت نامه ای اعالم نمودند .پس از
جمع آوری مشخصات دموگرافیک ،گرفت رضایت نامه و مجوز کمیته اخالق پزشکی ،آزمودنی های گروه درمان عالوه بر درمان های دارویی
در هشت هفته تمرینات اجرایی مسه جلسه  60دقیقه ای در هفته) شرکت نمودند در حالیکه آزمودنی های گروه کنترل در طول  8هفته مداخله،
تحت درمان های دارویی مهمول بودند.
به منظور سنجش وضهیت کلی بیماران ،مرحله بیماری ،وضهیت کلی شناختی و انجماد راه رفت به ترتیب از مقیاس یکپارچه ارزیابی بیماری
پارکینسون ،مقیاس  Hoehnو  ، Yahrآزمون مهاینه مختصر روانی و پرسشنامه انجماد راه رفت استفاده گردید مجدول .)1
جدول  :1مشخصات دموگرافیک و اطالعات بالینی بیماران در گروه های تجربی و کنترل ()n=14
کنترل ()n=7

تجربی ()n=7

میانگی  ±انحرا مهیار

میانگی  ±انحرا مهیار

سن (سال)

60/43±14/40

60/00±7/11

مرحله بیماری (هوهن و یاهر)

1/05 ± 3/07

2/35±0/37

طول دورهی بیماری (سال)

7/00±3/83
33/14±15/59
11/28±3/62

9/29±2/98
28/00±12/24
11/00±3/46

متغیر

UPDRS-III
سطح سواد (سال)

مقیاس یکپارچه ارزیابی بیماری پارکینسون ( ) UPDRS:Unified Parkinson’s Disease Rating Scaleدر سال  1987توسد تیمی
از محققان در زمینه پارکینسون مهرفی شد .نسخه های متهددی از ای مقیاس ساخته شده است و آخری نسخه منتشر شده رسمی آن مقیاس
یکپارچه ارزیابی بیماری پارکینسون نسخه سوم میباشد .خود ای مقیاس چهار مولفه دارد که از مقیاس هایی که قبال وجود داشت اقتباس شده
است و توسد گروهی از محققان اختالالت حرکتی بازنگری و تجدید نظر شده است .زیر مقیاس یکم :ذه  ،رفتار ،خلق وخو؛ زیر مقیاس دوم:
فهالیت های روزمره؛ زیر مقیاس سوم :حرکت؛ زیر مقیاس چهارم :عوارض میباشند .در ای آزمون نمره ی کل  16برای چهار آیتم مربوط به
رفتار و خلق و خو 52 ،برای  13آیتم مربوط به عملکرد روزمره 108 ،برای  14آیتم مربوط به وضهیت حرکتی بیمار و همچنی  23برای11
آیتم مربوط به عوارض درمان می باشد .نمره کل  199نشانه بیشتری میزان ناتوانی و صفر نشانه عدم وجود ناتوانی میباشد [ .]29ثبات درونی
ای تست در پژوهش های مختلف عالی گزارش شده است و ای پایایی در مراحل مختلف شدت بیماری ثابت باقی مانده است [ .]30ای تست
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روایی صوری باالیی دارد ،چرا که ساخت ای تست توسد گروهی از محققان ای حوزه بر اساس مقیاس های قبلی صورت گرفته است.
پژوهش های انجام گرفته بیشتر نتایج رضایت بخشی را در رابطه با روایی با سایر ابزارها از جمله مقیاس هوه و یاهر م Hoehn and Yahr
 )scaleو یا مقیاس انگلند و شواب م ) Schwab and England Activities of Daily Living Scaleگزارش کرده اند[ .]31در ایران
نیز از ای ابزار در تحقیقات مختلفی استفاده شده است[.]32-34
برای سنجش شدت و مرحله بیماری از مقیاس هوه و یاهر م ) Hoehn and Yahr Scaleاستفاده گردید .ای روش در سال  1967در
مجله مغز و اعصاب توسد  Hoehnو  Yahrمنتشر شد و شامل مرحله یک تا پنج است و بهد از آن مرحله صفر ،مرحله یک و نیم و مرحله دو
و نیم نیز به آن اضافه شد ،که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد[.]35
مرحله صفر :نشانه ای از بیماری وجود ندارد.
مرحله یک :نشانه بیماری در یک طر بدن
مرحله یک و نیم :نشانه بیماری یک طرفه به همراه اختالل در وضهیت محوری بدن
مرحله دو :نشانه بیماری دو طرفه بدون اختالل در باالنس
مرحله دو و نیم :نشانه بیماری خفیف دو طرفه و بازیابی به آزمون کشش متهادل)
مرحله سه  :نشانه بیماری دو طرفه خفیف تا متوسد ،بی ثباتی در قامت ،مستقل از نظر فیزیکی
مرحله چهار :ناتوانی شدید ،قادر به ایستادن و راه رفت بدون کمک
مرحله پنج :ناتوان در ایستادن و راه رفت  ،نیاز به مراقبت های پرستاری و محدود به صندلی چرخدار
از پرسشنامه استاندارد بررسی وضهیت شناختیم )MMSEبرای مهاینه مختصر وضهیت شناختی استفاده شد .ای آزمون یک ارزیابی جامهی از
حوزه های مختلف شناختی شامل برای یابی زمانی مکانی م10نمره) ،ثبت  3کلمه م  3نمره) ،توجه و محاسبه م 5نمره ) ،یاد آوری م 3نمره)،
زبان م 8نمره) و ساختار های بینایی م 1نمره) به عمل می آورد .ای ابزار به بسیاری از زبان های زنده دنیا ترجمه ،استاندارد و با موفقیت در
مطالهات ملی و بی المللی بکار گرفته شده است م .)109سیدیان و همکاران م )1386پایایی ای آزمون را در ایران  0/81گزارش کردند .فروغان
و همکاران م )1385روایی ای آزمون را  0/78و رضایت بخش گزارش کردند و در نقطه برش  ،21حساسیت  91درصد و ویژگی  84درصد
بدست آوردند .در نهایت برای تهیی انجماد راه رفت از پرسشنامه انجماد راه رفت مQuestionnaire (Freezing of Gaitکه یکی از
مهتبر تری ابزار برای اندازه گیری انجماد راه رفت در بیماران پارکینسونی است ،استفاده گردید .ای مقیاس به عنوان یک ابزار قابل اعتماد برای
مشاهده و اندازه گیری شدت انجماد راه رفت در بیماران مبتال به پارکینسون و همچنی برای اندازه گیری تاثیر مداخالت درمانی شناخته شده
است .ای پرسشنامه دارای  6آیتم می باشد :آیتم  1و  2مربوط به مشکالت کلی راه رفت  ،آیتم 3مربوط به میزان تکرار انجماد راه رفت  ،آیتم
 4تا  6مربوط به شدت انجماد راه رفت می باشد .در پرسشنامه انجماد راه رفت پاسخ به هریک از آیتم ها با استفاده از مقیاس پنج ارزشی
صورت میگیرد که صفر نشانه عدم وجود عالیم ،چهار نشانه مرحله شدید میباشد .نمرهی کل در ای پرسشنامه از محدوده صفر تا بیست و
چهار است .نمره ی کل  24نشانه باالتری شدت انجماد راه رفت و صفر نشانه نبودن ناتوانی میباشد .ای پرسشنامه در بهتری وضهیت بیمار
یا مرحله ای که دارو بیشتری اثر را دارد م )onتکمیل می شود[ Giladi .]36و همکاران پایایی ای مقیاس را از راه آلفای کرونباخ 0/94
گزارش کرده اند .گیالدی و همکاران پایایی ای مقیاس را در روش آزمون _ باز آزمون  0/84و همسانی دورنی آن را م )α=0/90گزارش کردند
و با توجه به نتایج تحقیق ای محققان نتیجه گرفتند که پرسشنامه انجماد راه رفت یک ابزار روا و پایا برای اندازهگیری انجماد راه رفت و
یک ابزار حساس برای اندازه گیری تاثیرات مداخالت درمانی در بیماران مبتال به پارکینسون است[ .]37همه ارزیابی ها با استفاده از ابزار مذکور
در شراید م ) onدارویی و یک ساعت پس از اولی مصر صبحگاهی دارو ها انجام گرفت .جمع آوری اطالعات مربوط به وضهیت انجماد راه
رفت بیماران گروه های تجربی و کنترل در دو مرحله ،یک بار در ابتدای شروع مطالهه و بار دوم در پایان هفته هشتم صورت گرفت .آزمودنی-
های گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند .پس از انجام آزمون های اولیه ،بیماران گروه تجربی در هشت هفتهی متوالی ،هر هفته سه
جلسه و هر جلسه  60دقیقه در برنامهی تمرینات اجرایی به شرح زیر شرکت نمودند.

160

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی * دوره پنجم  .شماره اول  ،بهار 1395

اثر یک دوره برنامه تمرینی اجرایی ویژه ..................

دورهی تمرین
دوره ی تمری به  2بخش تقسیم شده بود:
 )1مرحله آشنایی بیماران با نرم افزارها و بازی ها م10تا 15دقیقه) :در ابتدای هر جلسه چگونگی استفاده از نرم افزارها و بازی هایی که
توسد مرکز توانمند سازی انسان پارند طراحی شده بود به بیماران آموزش داده میشد .ای مرکز در راستای مهرفی آخری دستاوردهای
علمی و تکنول وژیک در رابطه با بهبود و ارتقاء کارکردهای شناختی و اجرایی ،ساخت و تولید تجهیزات گوناگون برای باال بردن کارکرد
های شناختی و اجرایی فهالیت میکند [.]38
 )2مرحله تمرینی م 45دقیقه) :به منظور انجام تمرینات از یک لپ تاپ ایسر مدل  V3_571Gاستفاده شد .بیماران با استفاده از نرم
افزارهایی که توسد مرکز توانمند سازی انسان مپارند) برای تقویت کارکرد های اجرایی طراحی شده است ،تمری میکردند .نرم افزارها
عبارت بودند از:
 بازی جهبهی مکهب :ای نرم افزار برای بهبود کارکردهای اجرایی طراحی شده است و شامل مراحل  Aتا  Fبر پایه سختی مراحل می
باشد .در ای بازی باید مربع ها را مطابق الگو کنار یکدیگر قرار داد .تهداد حرکاتی که انجام می شود باید با تهداد حرکاتی که برای
درست کردن شکل مورد نظر پیش بینی شده است ،برابر باشد .در صورتی که تهداد حرکات از مقدار پیش بینی شده بیشتر باشد ،یک
نمره از امتیاز کسب شده کسر می شود.
 بازی شیشه ها :ای بازی برای تقویت حافظه و حل مساله طراحی شده است .در ای بازی می بایست شیشه ها طوری کنار یکدیگر قرار
گیرند که از هر دو طر به جفت هم رنگ خود متصل شوند.
 بازی اردک :به وسیله ای بازی می توان قدرت حل مساله را افزایش داد .در ای بازی میبایست از قوه تخیل برای حل مسائل و پیدا
کردن مسیری که اردک باید طی کند ،استفاده کرد.
 بازی اجرایی :بوسیله ای بازی می توان کارکردهای اجرایی و برنامه ریزی را بهبود بخشید .ای بازی شامل  10مرحله میباشد .در ای
بازی میبایست مسیر مناسب را پیدا کرد تا به نقطهی پایانی رسید .در مراحل  1تا  5بازی می توان از جایی که به مانع برخورد شده
است دوباره به مسیر ادامه داد اما در مراحل  6تا  10باید از ابتدا مسیر را طی نمود.
 بازی قورباغه :ای بازی برای تقوی ت عملکرد های مربوط به لوب قدامی مغز به خصوص کارکردهای اجرایی طراحی شده است .در ای
بازی می بایست سه قورباغه سبز را به سمت چپ و سه قورباغه قهوه ای را به سمت راست تصویور برد .برای ای کار باید بر روی
قورباغه ها کلیک نمود .باید توجه داشت که یک قورباغه توانایی پرش از روی یک سنگ و یا یک قورباغه دیگر را دارد.
داده های حاصل با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگی و انحرا استاندارد توصیف شدند و در ادامه برای تحلیل داده ها ابتدا
بوسیله آزمون تی مستقل نتایج پیش آزمون بی دو گروه کنترل و تجربی مقایسه و مشاهده گردید که در آغاز مطالهه بی دو گروه از نظر نمره
پیش آزمون تفاوت مهناداری وجود نداشت .پس از آن برای بررسی اثر تمرینات کارکرد اجرایی بر متغیر مورد نظر بایستی نمرات پس آزمون دو
گروه با هم مقایسه می شد .در ای مرحله به منظور حذ اثر نمره پیش آزمون ،اختال امتیاز پیش آزمون و پس آزمون محاسبه و مقدار آن در
دو گروه کنترل و تجربی مقایسه گردید مجدول  .)2با ای کار میزان پیشرفت حاصل شده در دو گروه مقایسه شد مجدول  .)3از نرم افزار
 SPSSنسخه  16برای تحلیل داده ها استفاده و سطح مهناداری  α = 0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
جدول  :2شاخص های آماری مربوط به اختالف امتیازات پیش آزمون و پس آزمون انجماد راه رفتن در گروههای تجربی و کنترل ()n=14
گروه ها
آماره
متغیر
مشکالت کلی راه

گروه کنترل ( 7نفر)

گروه تجربی ( 7نفر)

اختالف میانگین

انحراف معیار

اختالف میانگین

انحراف معیار

4/7619

12/5988

-5/2381

17/008

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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ضامنی مطلق و همکاران..............

رفتن
تکرار انجماد

11/9048

48/6932

-57/1429

35/8199

شدت انجماد

8/3333

41/6666

-58/9286

35/7159

نمره کل انجماد

5/7035

21/8688

-37/3947

26/00065

جدول  :3نتایج مقایسه نمرات انجماد راه رفتن در گروه های تجربی و کنترل با استفاده از آزمون  tمستقل
آماره

آزمون لوین
آماره آزمون

آزمون تی

سطح معنی

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی داری

داری
0/332

1/250

12

0/235

تکرار انجماد

2/572

0/135

3/581

12

*0/004

شدت انجماد

0/822

0/382

3/243

12

*0/007

نمره کل انجماد

0/024

0/879

3/356

12

* 0/006

مشکالت کلی راه رفتن

1/020

*P≥0/05

نمودار  :1میانگین نمرات مشکالت کلی راه رفتن ،شدت ،تکرار ،و نمره کل انجماد راه رفتن در گروه های تجربی و کنترل

همان طور که در جدول  3و نمودار  1مشاهده میشود ،مقدار آماره آزمون تکرار انجماد  3/581با درجه آزادی  12و سطح مهنی دای  0/004و
شدت انجماد با آماره آزمون  3/243با درجه آزادی  12و سطح مهنی داری  0/007و همچنی مقدار آماره آزمون نمرات کل انجماد  3/356با
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درجه آزادی  12و سطح مهنی داری  0/006می باشد بنابرای بر اثر یک دوره تمرینات اجرایی میانگی کاهش امتیاز نمره کل انجماد راه رفت ،
تکرار انجماد و شدت انجماد در گروه تجربی به طور مهنا داری بیشتر از گروه کنترل بوده است منمودار .)1
بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  8هفته تمرینات کارکرد اجرایی بر انجماد راه رفت بیماران پارکینسونی مبتال به انجماد راه رفت موثر بوده
است مجدول .)2با مقایسه میانگی نمرات پیش و پس آزمون پرسشنامه انجماد راه رفت  ،آزمودنی های گروه تجربی  59/6درصد کاهش در
میانگی شدت انجماد 38/9 ،درصد کاهش در میانگی تکرار انجماد و  36/5درصد کاهش در میانگی نمره کل انجماد را نشان دادند .اما گروه
کنترل  1/8درصد افزایش در میانگی شدت انجماد 8/9 ،درصد افزایش در میانگی تکرار انجماد و  3/5درصد افزایش در میانگی نمره کل
انجماد را نشان دادند.
نتایج مطالهات قبلی نیز بهبود کارکرد های حرکتی را در بیماران مبتال به پارکینسون پس از انجام تمرینات شناختی گزارش کردهاندMilman .
و همکاران در مطالهه ای به بررسی ای موضوع پرداختند که آیا تمرینات شناختی می تواند در بهبود تحرک بیماران مبتال به پارکینسون مفید
باشد؟ هد از ای مطالهه بررسی اثر درمان شناختی رایانه ای بر راه رفت و تحرک بیماران مبتال به پارکینسون بود 18 .بیمار پارکینسونی به
مدت  12هفته در تمریناتی که برای بهبود کارکرد اجرایی و توجه طراحی شده بود شرکت کردند .نتایج ای تحقیق نشان داد که تمرینات
شناختی میتواند باعث بهبود کارکرد های شناختی و همچنی تحرک بیماران مبتال به پارکینسون شود [ Pompeu .]39و همکاران نیز در
مطالهه ای به بررسی اثر تمرینات حرکتی و شناختی بر اساس بازی نینتند و ) (Nintendo WiiTMبر فهالیت های زندگی روزمره بیماران
پارکینسونی پرداختند .هد از ای مطالهه مقایسه تمرینات شناختی و حرکتی بر اساس بازی نینتندو م  )Nintendo WiiTMدر مقایسه با
ورزش درمانی بر فهالیت های زندگی روزمره بیماران مبتال به پارکینسون بود .جامهه آماری ای تحقیق شامل  32بیمار پارکینسونی با شدت
بیماری  1تا  2بر اساس مهیار هوه و یاهر میشد .بیماران به دو گروه کنترل م 16نفر) و تجربی م16نفر) تقسیم شدند .گروه کنترل در 14
هفته تمرینات قدرتی ،کششی ،تحرکی و تهادلی شرکت کردند .گروه تجربی عالوه بر تمرینات فوق بازی های نینتندو (Nintendo
) WiiTMرا نیز انجام میدادند .نیازهای شناختی بازی های مذکور شامل حافظه کاری ،حل مسائل و مدیریت عملکرد بودند 3 .بازی نیازمند
بازداری پاسخ ،تصمیم گیری ،تغییرات استراتژی و دو بازی نیازمند حافظه کوتاه مدت و  2بازی دیگر نیز نیازمند تقسیم توجه بی حرکات اندام
فوقانی و تحتانی بود .نتایج مطالهه نشان داد هر دو روش تمرینی در بهبود فهالیت زندگی روزمره مفید میباشند[ Ferrari .]24و همکاران در
مطالهه ای به بررسی تمری راه رفت همراه با تکالیف کارکرد اجرایی بر بهبود اجرا و تاثیرات آن بر یادگیری حرکتی در بیماران مبتال به
پارکینسون پرداختند .هد از ای مطالهه مقایسه سودمندی تمری راه رفت با تکالیف کارکرد اجرایی و تمری راه رفت به تنهایی در بهبود راه
رفت  ،یادگیری حرکتی و انتقال بود .جامهه آماری ای تحقیق شامل  24بیمار پارکینسونی با میانگی سنی  67/2بود که به صورت تصادفی به
دو گروه کنترل م12نفر) و تجربی م12نفر) تقسیم شدند .گروه کنترل و تجربی در  10هفته م هفته ای  2جلسه ) تمرینات راه رفت شرکت
کردند در حالی که گروه تجربی همراه با تمرینات راه رفت  ،تکالیف کارکرد اجرایی را نیز تمری میکردند .راه رفت همراه با شش تکلیف که در
شراید زندگی روزمره کاربرد داشتند و نیازمند تقسیم توجه ،حافظه کاری ،قضاوت ادراکی ،تصمیم گیری ،بازداری ،کنترل پاسخ و برنامه ریزی
بودند شبیه سازی شد .نتایج ای تحقیق بهبود در یادگیری حرکتی ،یادداری و سرعت راه رفت را در گروه تجربی نشان داد .عالوه بر ای
بیماران پارکینسونی قادر بودند ای بهبود در عملکرد را به برخی آزمون های شناختی و حرکتی نیز انتقال دهند [.]25
در تحقیقات یاد شده به طور مهنی داری از تمرینات شناختی برای بهبود کارکرد اجرایی و حافظه کاری استفاده شده است .ای یافته ها نشان
میدهند که بهبود در کارکرد اجرایی و منابع توجه ممک است به حفظ الگو های راه رفت کمک نماید [.] 24،25،39
اولی دلیل برای کاهش انجماد راه رفت در گروه تجربی در مقایسه با کنترل را می توان به افزیش انتقال دهندهی عصبی دوپامی در
استریاتوم در طول انجام تکالیف کارکرد اجرایی نسبت داد .به احتمال زیاد مکانیسم آسیب شناسی رفتار انجماد مربوط به اختالل در عقده های
قاعده ای است .ای نقص منجر می شود تا تخلیه دوپامی در انشهابات استریاتوم افزایش یابد و در مقابل ،ذخیره سازی عصبی آن کاهش یابد.
کمبود دوپامی تهادل بی دو مدار مستقیم و غیر مستقیم عملکردی عقده های قاعده ای را بر هم می زند .مدار مستقیم :مگیرنده های Direct
 )D1-Linked stimulatoryدوپامی تولید شده در بخش متراکم جسم سیاه را به استریاتوم که بخشی از مدار مستقیم میباشد می فرستد و
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در نهایت باعث افزایش تحریک تاالموس می شود .مدار غیر مستقیم :مگیرنده های  )Indirect D2-Linked inhibitoryدوپامی تولید
شده در بخش متراکم جسم سیاه را به بخش خارجی گلبوس پالیدوس که بخشی از مدار غیر مستقیم میباشد ،می فرستد و در نهایت باعث
مهار تاالموس می شود .تهادل تحریکی و مهاری مدار مستقیم و غیر مستقیم نقش حیاتی در کنترل حرکتی دارند .کاهش ذخیره سازی عصبی
دوپامی باعث مهار بیش از حد در تاالموس و ساختارهای ساقه مغز که حرکت را کنترل میکنند ،میشود و در پی ای اتفاق حمالت انجماد
آشکار میشود [ .]9نتایج مطالهه ی  Monchiو همکاران م )2006با استفاده از پت اسک نشان داد که انتقال دهنده های عصبی دوپامی در
استریاتوم در طول انجام تکالیف کارکرد اجرایی به طور مهنی داری افزایش مییابند [.]40
یکی دیگر از دالیل اصلی تاثیرات مثبت تمرینات کارکرد اجرایی بر انجماد راه رفت بیماران مبتال به پارکینسون نقش ای نوع تمرینات در
یادگیری روش های مدیریت رفتار بر اساس هد میباشد .در افراد سالم عقده های قاعده ای با به کارگیری مجموعه ای از مسیر های عصبی
به طور موازی و هم زمان ،می توانند اطالعات را از طیف وسیهی از ورودی های مختلف دریافت و ادغام کنند و خروجی های عملکردی کارآمد
و هماهنگی را ایجاد نمایند .بر اساس مدل  Lewisو  Barkerرخدادهای انجماد به دلیل همکاری متقابل و در عی حال رقابت مسیرهای
عصبی برای پاسخگویی به تقاضاهای متفاوت عملکردی محرکتی ،لیمبیک و شناختی) روی می دهد .در طول مرحله انجماد شلیک هم زمان در
هسته های خروجی عقده های قاعده ای بخش داخلی گلبوس پالیدوس و بخش پارس شبکه ای در جسم سیاه میتواند منجر به افزایش گذرا
و طاقت فرسای مهاری در تاالموس ،pedunculoponine nucleus (PPN) ،ساقه مغز و در نتیجه کاهش سیگنال های فرستاده شده به
نخاع شود .ای مدل پیشنهادی ادعا میکند برای غلبه بر انجماد بیمار باید قادر باشد پردازش شناختی و لیمبیکی را به تاخیر بیندازد .با توجه به
مدل  Lewisو  Barkerبا تمرکز بر مدیریت رفتار بر اساس هد  ،کاهش قابل توجهی در درجه ی فهالیت هسته های خروجی عقده های
قاعده ای به وجود میآید و ای کاهش به مدارهای عقده های قاعده ای اجازه میدهد تا یک بار دیگر با تنظیم مجدد ،حرکت را تسهیل کنند
[ .]9در توانبخشی شناختی و به خصوص در تمرینات کارکردهای اجرایی از انواع تکالیف ،پرسش ها و بازی ها برای بازگرداندن ای مهارت در
افرادی که دچار اختالل شده اند استفاده می شود .در ای تمرینات افراد یاد می گیرند تا چگونه اهدا  ،تفکر و اعمال خود را کنترل و تنظیم
نمایند و زمان را مدیریت کنند [ .]23بنابرای به نظر می رسد که استفاده از تمرینات کارکردهای اجرایی برای بهبود انجماد راه رفت سودمند
باشد.
نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات کارکردهای اجرایی میتواند به عنوان یک روش مداخله ای برای بهبود انجماد راه رفت بیماران مبتال
به پارکینسون سودمند باشد .بنابرای پیشنهاد میگردد از تمرینات کارکردهای اجرایی به عنوان یک روش مکمل درمانی در کاهش انجماد راه
رفت استفاده شود .محدودیت عمده پژوهش حاضر کوتاه بودن دوره تمرینی و همچنی کوچک بودن حجم نمونه بود که می تواند بر اعتبار
بیرونی نتایج تحقیق تاثیر گذار باشد .در تحقیق حاضر اندازه گیری پیگیری انجام نشد ،در نتیجه اثر دراز مدت ای نوع تمرینات مشخص نمی
باشد .بنابرای پیشنهاد میشود در تحقیقات بهدی از آزمون پیگیری نیز استفاده شود و دو شیوهی تمرینی تمرینات کارکردهای اجرایی و
تمرینات حرکتی بر انجماد راه رفت مقایسه شوند.
قدر دانی و تشكر
از کلیه بیماران عزیزی که با وجود مشکالت فراوان ناشی از بیماری در ای پژوهش شرکت داشتند سپاسگزاری می نماید.
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