بررسی یادگیری حرکتی در بیماران مبتال به سکتهی مغزی یکطرفه
مروری نظاممند بر مطالعات گذشته
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مقاله مروری

سکتهی مغزی یکطرفه

مقدمه :هدف از انجام مطالعهی حاضر مرور نظاممند بر مطالعات گذشتهای است که به بررسی یادگیری حرکتی در بیماران
پرداختهاند.
مواد و روشها :جستوجوی مطالعات انجام شده در فاصله زمانی  5991تا  ۳۱5۲در منابع اطالعاتی ،Elsevier ،Science Direct
 Google scholar ،Pubmedو  ProQuestانجام شد .کلید واژههای ،Motor learning ،Recovery ،Functioanl recovery
 Hemiplegia ،Stroke ،Learningو  Cerebral vascular aaccidentبهعنوان کلید واژهها مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها :در کل  5۱مقاله که دارای معیارهای ورود بودند انتخاب شدند .تفاوتهایی میان مقاالت از نظر متدولوژی ،شدت و محل ضایعه ،تعداد
نمونه ،روش کار مشاهده گردید.

سکتهی مغزی یکطرفه در صورتی که وظایف حرکتی

نتيجهگيری :بررسی مرور مطالعات نشان داد توانایی یادگیری حرکتی تلویحی بیماران
مربوطه ،نوع بازخورد و آموزشهای صریح به بیمار طوری باشد که نیاز حافظهی حرکتی را باال نبرد و یا شدت سکتهی مغزی پایین باشد ،همچنان
حفظ میشود.
سکتهی مغزی یکطرفه ،یادگیری حرکتی ،بهبود عملکرد

کليد واژهها:

ارجاع :طلیمخانی آیلین ،عبداللهی ایرج ،اخباری بهنام ،احسانی فاطمه ،عباسپور امالبنین .بررسی یادگيری حرکتی در بيماران مبتال به
سكتهی مغزی یکطرفه :مروری نظاممند بر مطالعات گذشته .پژوهش در علوم توانبخشی 5۲9۲؛ 978-969 :)8(5۱
تاریخ پذیرش5۲9۲/9/56 :

تاریخ دریافت5۲9۲/9/6 :
* دکترای تخصصی فیزیوتراپی ،استادیار گروه فیزیوتراپی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤول).

Email: irajabdollahi@hotmail.com

 .5دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی ،گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 .۳دانشیار گروه فیزیوتراپی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 .۲دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
سکتهی مغزی ( )Strokeیکی از بیماریهای ناتوانکننده در
جهان است و سومین عامل مرگ و میر در کشورهای در حال
توسعه میباشد ( .)3-1با توجه به این که سکتهی مغزی
بیماری سنین سالمندی و میانسالی است ،باال رفتن امید به
زندگی موجب افزایش قابل توجه مبتالیان به سکتهی مغزی
در ایران و سایر کشورهای جهان شده است .پس از بهبود
حرکات اولیه و ابتدایی در بیمار که طی  6ماه پس از سکتهی
مغزی رخ میدهد ،حدود دو سوم افراد ،همچنان
محدودیتهایی در زمینهی شرکت کردن در فعالیتهای
اجتماعی ،مسافرت و دیگر فعالیتهای روزمرهی زندگی
خواهند داشت ( .)5 -4در صورتی که بتوان زمینه انتقال از
تمرینات توانبخشی به شرایط واقعی زندگی فرد ایجاد شود،
مشکالت بیماران سکتهی مغزی تا حدودی بهتر میگردد.
تحقیقات گذشته نشان داده است که میزان این انتقال بستگی
به تشابه بین تمرینات توانبخشی و وظایف حرکتی با محیط و
شرایط واقعی زندگی فرد دارد ( )6طوری که هر چه تشابه
شرایط تمرین با شرایط واقعی زندگی فرد بیشتر باشد و با
انجام وظایف حرکتی هدفمند همراه باشد ،انتقال اثرات
تمرین بهتر انجام خواهد شد .یکی از نکات کلیدی در
توانبخشی حرکتی این است که چگونه میتوان اثرات تمرین
را به یک وظیفه حرکتی و یا محیط جدید منتقل نموده و
تعمیم داد.
لذا هدف عمده توانبخشی بیماران مبتال به سکتهی مغزی
یادگیری حرکتی بهمنظور بهبود مهارتهای حرکتی در بیمار
میباشد .یادگیری فرآیندی شامل کسب تجربه یا تمرین است
که منجر به تغییرات نسبتاً ثابتی در رفتار حرکتی میشود و
متفاوت از عملکرد فرد میباشد .بهطور کلی یادگیری و حافظه
به دو دسته صریح ( )Explicitو تلویحی ()Implicit
تقسیم میشود ( .)8 -7در صورتیکه به یادگیرنده در مورد
هدف و نحوهی انجام وظیفهی حرکتی توضیحات الزم داده
شود ،یادگیری از نوع صریح است .در این نوع یادگیری
اطالعات در سطح آگاهانه عمل میکند و لذا مستلزم
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فرآیندهایی چون هوشیاری ،تمرکز و عکسالعمل مناسب
است ( .)8 -7در یادگیری صریح ما با آزمون مستقیم حافظه
برای اطالعات واقعی سر و کار داریم ( .)9در حالیکه
یادگیری تلویحی بهصورت پروسه مهارتهای ادراکی-
حرکتی ( )Perceptual-motorمیباشد ،بهعبارتی تغییرات
در مهارتهای حرکتی نسبت به عملکرد پایهای در افراد
میباشد ( .)9امروزه تمرینات و استراتژیهای شناختی جهت
تسهیل عملکرد افراد و بهبود یادگیری مهارتهای حرکتی و
انتقال مهارت مربوطه جهت شرکت در فعالیتهای مختلف
روزمره در بیماران سکتهی مغزی استفاده میشود (.)11
یکی از خصوصیات دو سیستم یادگیری حرکتی تلویحی و
صریح ،جدایی و تفکیک این دو سیستم از لحاظ نوروآناتومیک
و عملکردی میباشد ( .)11سیستم صریح توسط هیپوکامپوس
و نواحی تمپورال داخلی کنترل میشود که بهعلت ماهیت
موضعیاش در صورت ایجاد آسیب از بین میرود در صورتی
که سیستم تلویحی بهطور گسترده توسط بخشها و نواحی
مختلف هستههای قاعدهای ،مخچه ،کورتیکال شامل موتور،
پریموتور ،پری فرنتال و حسی حرکتی کنترل میشود و از
بین رفتن این سیستم بهطور کامل ممکن نمیباشد (.)11
شواهد و یافتههای گذشته نیز نشان داده است که افراد با
آسیب ناحیهی تمپورال داخلی ،بهطور قابل توجهی دچار
اختالل در یادگیری حرکتی صریح شده در حالیکه توانایی
یادگیری حرکتی تلویحی را دارند (.)11
از آنجایی که محققین راحتتر میتوانند به بررسی و یا
ارزیابی ارتباطات بین نوع محل ضایعه و نقصهای عملکردی
در بیماران سکتهی مغزی بپردازند ،سکتهی مغزی بهعنوان
یک مدل مناسب جهت مطالعه و تحقیق کنترل عصبی
یادگیری تلقی میشود .هر چند بررسی جدایی یا تفکیک اثر
اختالل در انجام حرکت از اختالل در یادگیری حرکتی استفاده
از این مدل را در یادگیری مهارتهای حرکتی دچار مشکل
میکند (.)13
معموالً یادگیری حرکتی تلویحی بهطور غیر مستقیم با
شیوههای متفاوتی اندازهگیری میشود .وظایف حرکتی
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همچون وظیفهی حرکتی زمانی متوالی ( SRTیا Serial

 )reaction time taskجهت بررسی یادگیری حرکات
منقطع و یا سکانسی استفاده میشود و به علت وجود
پارامترهای کنترل و زمان ،کنترل حرکتی بیشتری مورد نیاز
است ،طوریکه اطالعات صریح در یادگیری اینگونه وظایف
حرکتی الزم میباشد ( Boyd .)14و همکاران در مطالعهی
خود اختالل در یادگیری حرکتی تلویحی بیماران سکتهی
مغزی را طی انجام  SRTنشان دادند ( .)15وظیفهی حرکتی
مداوم ( CTیا  )Continuous tracking taskنیز جهت
بررسی یادگیری وظیفهی حرکتی مداوم «بدون ابتدا و انتهای
مشخص» استفاده میشود و سیستم یادگیری حرکتی
تلویحی ،جهت پیش بردن وظیفهی حرکتی مربوطه الزم
میباشد ( .)16مطالعات گذشته نشان داده است که اطالعات
صریح باعث افزایش خطا در ردیابی فضایی ( spatial
 )trackingو بیشتر شدن ردیابی زمانی ( timing
 )tracking lagدر وظیفهی حرکتی مداوم بیماران سکتهی
مغزی در مقایسه با افراد سالم میگردد ( .)17به هرحال اثر
نوع وظیفهی حرکتی بر روی توانایی یادگیری حرکتی تلویحی
در بیماران سکتهی مغزی هنوز بهطور واضح مشخص نشده
است (.)18
تحقیقات گذشته به بررسی تعمیمپذیری
( )Generalizationیادگیری حرکتی تلویحی ( ،)19 ،15اثر
یادگیری حرکتی بر اساس نوع محل ضایعه در بیماران (،)11
برتری جانبی ( )11( )Lateralizationو اثر متقابل
اطالعات صریح و تلویحی ( )11 ،17 ،13در بیماران سکتهی
مغزی پرداختهاند و نشان دادهاند که اطالعات صریح و
تلویحی بسته به نوع اطالعات ،زمان و معنیدار بودن
اطالعات وارده میتوانند بهصورت مجزا و جداگانه عمل کند و
یا با اثر متقابل بر روی یکدیگر منجر به ایجاد تغییر در
عملکرد افراد ،یادگیری و مهارتهای حرکتی فرد شوند (.)11
به هرحال اثر متقابل این دو سیستم در طی فرآیند یادگیری
حرکتی هنوز بهطور دقیق مشخص نشده است ( .)15شدت
سکتهی مغزی نیز عامل مهمی در ایجاد یادگیری حرکتی
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تلویحی در بیماران بهنظر میرسد .مطالعات گذشته در این
زمینه نشان دادهاند که در بیماران سکتهی مغزی با شدت
بیشتر در مقایسه با بیماران با شدت کمتر ،بهعلت باال رفتن
میزان نیازهای توجهی ،میزان اختالل در یادگیری حرکتی
تلویحی بیشتر بوده است ( .)18مقدار اطالعات الزم جهت
یادگیری حرکت نتیجهی تعامل ماهیت و پیچیدگی وظیفهی
حرکتی ،شرایط تمرین ،سطح تخصص و مهارت فرد ،نوع
آموزش و نحوهی اطالعات صریح داده شده به بیمار ،میزان
شدت سکتهی مغزی و بهبودی بیمار است ( .)4طیف گسترده
در این زمینه میتواند نشان دهندهی ماهیت سیستم یادگیری
حرکتی تلویحی باشد.
مطالعات گذشته نشان دادهاند که تکنیکهای درمانی
دیگر نظیر آینه ،بیوفیدبک ،تمرینات ذهنی و تصویری،
تمرینات ایزومتریک و قدرتی و تحریکات الکتریکی مغزی
باعث افزایش تحریکپذیری کورتیکال و بهبود یادگیری
حرکتی میشوند ( .)14-11استفاده از چنین تکنیکهای
درمانی همراه با انجام وظایف حرکتی باعث ایجاد
نوروپالستیسیتی شده و بهبودی بیشتر و طوالنیتری را در
یادگیری حرکتی بیماران ایجاد میکند( .)15 ،11بررسی هر
یک از تکنیکهای درمانی بر روی یادگیری حرکتی بیماران
سکتهی مغزی نیازمند مروری نظاممند بر مطالعات است
با توجه به این که تاکنون مطالعهای بهصورت نظاممند به
بررسی اثر یادگیری وظایف حرکتی سکانسی مختلف در
بیماران سکتهی مغزی نپرداخته است ،لذا هدف از انجام
مطالعهی حاضر ،مرور نظاممند بر مطالعات گذشتهای است که
به بررسی یادگیری وظایف حرکتی در بیماران سکتهی مغزی
پرداختهاند تا این که بهطور دقیقتری به بررسی ارتباطات دو
سیستم تلویحی و صریح و نقش عوامل مختلف در زمینهی
اثر یادگیری وظایف حرکتی مختلف بپردازیم.
مواد و روشها
نوع مطالعه به صورت مروری نظاممند بوده است .بهمنظور
بررسی مقاالت مرتبط با یادگیری حرکتی در بیماران مبتال به
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معیارهای خروج شامل موارد زیر بوده است:
 .1مطالعاتی که بر روی نمونههای غیر انسانی انجام شده
بودند.
 .1مطالعاتی که عملکرد هر اندام دیگری را به جز اندام
فوقانی مورد مطالعه قرار داده بودند.
 .3مطالعاتی که در بررسی درمان یادگیری مهارتهای حرکتی
بیماران سکتهی مغزی از دارو ،تحریکات الکتریکی نظیر
( rTMSیا Repetitive transcranial magnetic
 stimulationو ( tDCSیا Transcranial direct
 )current stimulationو یا تکنیکهای دیگری نظیر آینه،
بیوفیدبک ،تمرینات ذهنی و تصویری ،تمرینات ایزومتریک و
قدرتی استفاده کردند.
 .4مطالعاتی که به صورت مروری و یا گزارشهای موردی
بودند.
 .5مطالعاتی که به هر گونه زبان دیگری به جز زبان انگلیسی
و زبان فارسی چاپ شده بودند.
شکل  1شیوهی انتخاب مقاله در مطالعهی حاضر را نشان
میدهد .جهت بررسی کیفیت مقاالت نیز از مقیاس (
 PEDroیا Physiotherapy Evidence Database
 )ratingاستفاده شد PEDro .ابزار معتبری جهت بررسی
کیفیت مطالعات کارآزمایی بالینی ( )Clinical trialمیباشد
(.)16

سکتهی مغزی یکطرفه از بانکهای اطالعاتی ،Pubmed
 Science direct ،ProQuest ،Google Scholarو
 Elsevierو با کلید واژههای ،Cerebral vascular accident
،Motor learning ،Learning ،Stroke ،Hemiplegia
 Functional recovery ،Recoveryجستجوی الزم از
فاصله زمانی  1113-1995انجام شد .به منظور یافتن مقاالت
مناسب بیشتر ،منابع مقاالت اولیهی یافت شده نیز مورد
بررسی قرار گرفتند .چکیده ،عنوان و در صورت لزوم متن
کامل مقاالت توسط هر یک از نویسندگان بررسی شد.

معیارهای انتخاب:
اولین مرحلهی انتخاب مقاله این بود که آیا عناوین و
خالصهی مقاالت ،سؤاالت مورد نظر محقق را پاسخگو است
یا خیر .دومین مرحلهی انتخاب بر اساس معیارهای زیر
صورت گرفت:
 .1مطالعاتی که عملکرد اندام فوقانی را مورد مطالعه قرار داده
بودند.
 .1مطالعاتی که بیماران سکتهی مغزی یکطرفه را که حداقل
 3ماه از زمان ضایعه گذشته بود ،مورد مطالعه قرار داده بودند.
 .3مطالعاتی که صرفاً گروه بیماران سکتهی مغزی یکطرفه
را مورد مطالعه قرار داده بودند.
 .4مطالعاتی که صرفاً با استفاده از وظایف حرکتی سکانسی به
بررسی درمان یادگیری حرکتی بیماران پرداختند.
 .5مطالعاتی که به هر دو زبان انگلیسی و فارسی چاپ شده
بودند.
مقاالتی که یک یا چند
معیار انتخاب را نداشتند91 :

مقاالت مرتبط یافت شده111 :

خیر

بررسی مقاالت با توجه به
معیارهای مورد نظر

مقاالت وارد
شده به مطالعه11 :

شكل  .0شيوهی انتخاب مقاالت
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تحقق معیارهای
انتخاب
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یافتهها
پس از جستجوی مقاالت یافت شده در زمینهی بررسی
یادگیری حرکتی در بیماران مبتال به سکتهی مغزی یکطرفه
از بانکهای اطالعاتی مختلف ،از حدود  111مقاله ،بعد از
حذف مواردی که ارتباط ضعیف با اهداف مطالعه داشتند ،در

نهایت  11مقاله مرتبط با زمینهی مورد نظر یافت شد که
معیارهای الزم ورود به مطالعه را داشتند و بهطور کامل و
دقیق بررسی شدند .خالصه یافتههای این مقاالت در جدول
شمارهی  1آورده شده است.

جدول  .0خالصهی یافتههای مقاالت
تعيين دست مبتال و یا
نویسنده /سال
انتشار

تعداد افراد مطالعه

مرحله سكته

شاخص اصلی بررسی

مغزی

شده

وظيفهی حرکتی

غير مبتال طی انجام
وظيفهی حرکتی

نتيجهگيری

مربوطه

ثبت زمان NHPT

بیمارسکتهی مغزی از نوع
Ausenda
)(2011

همی پارتیک شامل دو
گروه آزمودنی(5۱نفر) و
کنترل(5۱نفر)

( Nine hole peg
) testبا دست سالم و

سرعت اجرای تست با دست

مزمن

دست مبتال (شاخص

انجام تمرین  NHPTده بار

(حداقل 6ماه

اندازه گیری اولیه) ،ثبت

در روز طی سه روز متوالی با

پس از ضایعه)

زمان موارد 5۱،55،59

دست سالم در گروه آزمودنی

مبتال پس از تمرین با دست
غیر مبتال

سالم  ٪۳۳/6سریعتر از قبل از
انجام تمرین بود و در گروه
کنترل تفاوت معناداری یافت

آزمون Sollermann

نشد

(شاخص اندازهگیری
ثانویه)
 8بلوک شامل trial 8۱
بیمار سکتهی مغزی یک
Abdollahi
)(2013

طرفه از نوع همی پارزی
(51نفر) -افراد سالم
(51نفر)

تحت حاد
(حداقل ۲ماه
پس از ضایعه)

بیماران طی انجام حرکت با

وظیفه ی حرکتی زمانی
بررسی زمان سکانس ها

متوالی( )SRTدر دو روز و

و بلوکهای حرکتی

انجام یک بلوک دیگر تمرین

دست مبتال قابلیت یادگیری
مبتال

حرکتی را داشتند ،هر چند
حرکت را کندتر از افراد سالم

در روز سوم در آزمون

انجام دادند.

یادآوری

تعامل گروه ،وظیفه ی حرکتی
و بالک معنادار بود ،تفاوت
اندازه گیری زمان پاسخ
بیماران سکتهی مغزی با
)Boyd (2007

شدت خفیف (56نفر) ،
شدت متوسط (5۳نفر)-
افراد سالم (57نفر)

مزمن
(حداقل 6ماه
پس از ضایعه)

(  )RTوظیفه ی
حرکتی زمانی متوالی
( )SRTو
SHM
(Serial Hand
)Movement

بین گروهها و وظایف حرکتی
انجام 5۳بلوک تمرین

معنادار بود .افراد سالم و

سکانسی و تصادفی

بیماران سکتهی مغزی با شدت

( )trail5۳۱۱شامل دو نوع

غیر مبتال

پایین در  SHMنسبت به

وظیفه ی حرکتی  SRTو

SRTبهبودی بیشتری

SHM

داشتند ،درحالی که بیماران با
شدت باال در دو وظیفه ی
حرکتی اختالل یادگیری
داشتند
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اندازه گیری زمان پاسخ
(  )RTدر وظیفه ی

بیمار سکتهی مغزی یک

حرکتی زمانی

طرفه با درگیری
)Boyd (2006

5۱(BGنفر) -بیمار سکته-

مزمن

ی مغزی با درگیری

( حداقل  6ماه

5۱(SMCنفر)-افراد

پس از ضایعه)

سالم(5۱نفر)

متوالی( )SRTو
RMSE
(Root Mean
) Square Errorدر
وظیفه ی حرکتی
مداوم()CT

بیمار سکتهی مغزی یک
)Boyd (2004

طرفه با درگیری
5۱(BGنفر)-افراد
سالم(5۱نفر)

 RMSEکه نشان
مزمن

دهنده ی Error

(حداقل 6ماه

trackingدر الگوی

پس از ضایعه)

کینماتیک حرکت بوده
است

 trial 51۱شامل  51بلوک
تصادفی و تکراری از دو

علی رغم نوع وظیفه ی

وظیفه ی حرکتی زمانی

حرکتی و یا محل ضایعه ،

متوالی( )SRTو وظیفه ی

غیر مبتال

اطالعات صریح باعث اختالل

حرکتی مداوم( )CTبه مدت

در یادگیری حرکتی بیماران

 ۲روز و  trial 1۱روز چهارم

گردید

در آزمون یادآوری
انجام  trial 51۱شامل 51
بلوک تصادفی و تکراری از
وظیفه ی حرکتی مداوم
( )CTدر سه روز و5۱

اطالعات صریح باعث اختالل
غیر مبتال

یادگیری حرکتی بیماران در
مقایسه با افراد سالم گردید.

trialدیگر در آزمون
یادآوری روز چهارم
انجام  1بلوک سکانس
تکراری (1۱۱پاسخ) و ۳

بیماران سکتهی مغزی یک
)Boyd (2003

طرفه با درگیری
5۱(SMCنفر)-افراد
سالم(5۱نفر)

مزمن
(حداقل 6ماه
پس از ضایعه)

اندازه گیری زمان پاسخ

بلوک سکانس تصادفی (۳۱۱

(  )RTوظیفه ی

پاسخ) وظیفه ی حرکتی زمانی

حرکتی زمانی

متوالی( )SRTدر سه روز

متوالی()SRT

و5بلوک سکانس تکراری

اطالعات صریح باعث اختالل
غیر مبتال

یادگیری حرکتی بیماران در
مقایسه با افراد سالم گردید.

(5۱۱پاسخ) در آزمون
یادآوری روز چهارم
کاهش زمان در سکانس های

)Pohl(2001

بیمارسکتهی مغزی

مزمن

(97نفر) -افراد سالم

(حداقل 6ماه

(۲6نفر)

پس از ضایعه)

اندازه گیری زمان پاسخ
( )RTدر
SHM

انجام  8بلوک سکانس

تکراری و افزایش زمان در

تکراری (8۱پاسخ) و  ۳بلوک

شروع سکانس های تصادفی

سکانس تصادفی (۳۱پاسخ)

در هر دو گروه دیده شد که

وظیفه ی حرکتی  SHMدر

غیر مبتال

نشانده هنده ی این بود که

یک روز و۳بلوک سکانس

بیماران سکتهی مغزی قابلیت

تکراری (۳۱پاسخ) در آزمون

یادگیری حرکتی تلویحی را

یادآوری روز دوم

دارند هر چند بیماران حرکت
را کندتر از افراد سالم انجام
دادند.

بیمار سکتهی مغزی
)Boyd (2001

(5۳نفر) شامل 9نفر ناآشنا-

مزمن

 9نفر تمرینات گسترش

( حداقل  6ماه

یافته -9نفر تمرینات با

پس از ضایعه)

انجام آموزش صریح

اندازه گیری زمان پاسخ

 trial ۲6شامل دو بلوک

(  )RTوظیفه ی

تصادفی و  9بلوک تکراری

حرکتی زمانی

وظیفه ی حرکتی زمانی

متوالی()SRT

متوالی()SRT
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هر دو گروه بهبودی معناداری

Winstein
)(1999

بیمار سکتهی مغزی یک
طرفه (9۱نفر) -افراد سالم
(9۱نفر)

مزمن
(بین ۳11-7ماه
پس از شروع
ضایعه)

Variable
errorجهت پایداری

حرکت خم و راست کردن

در عملکرد و آزمون یادآوری

آرنج با کمک دسته با دو

داشتند و تفاوت معناداری بین

انجام تست وRMSE

بازخورد بینایی ( ٪5۱۱و ٪67

جهت درستی انجام

بازخورد) نمایش داده شده

تست

روی مانیتور کامپیوتر

دو گروه و بین دو نوع

غیر مبتال

بازخورد نبود .هیچ تعاملی بین
شرایط بازخورد و گروهها
نبود

۳بلوک شامل trial 5۱
حرکات عملکردی در دو
Hanlon
)(1996

بیمار سکتهی مغزی یک

مزمن

میانگین تعداد

گروه جداگانه از لحاظ

طرفه از نوع همی

(حداقل 6ماه

آزمایشهای درست و

تصادفی و تکراری بودن طی

پارزی(۳9نفر)

پس از ضایعه)

موفقیت آمیز

دو روز و انجام یک بلوک

بیماران توانایی یادگیری
مبتال

مهارتهای عملکردی را به
ویژه وقتی به صورت تصادفی
تمرین می کنند دارند

دیگر تمرین در روز دو و
هفت در آزمون یادآوری

نتایج ارزیابی مقیاس  PEDroنیزدر جدول شمارهی  1آورده
شده است .نتایج ارزیابی نشان میدهد که کیفیت  8مقاله در

سطح متوسط بوده است ( )31-17 ،11 ،19-17و کیفیت یک
مقاله خوب ( )13و یک مقاله ضعیف بوده است (.)15

جدول  .2مقياس PEDro
محقق

Ausenda
)(2011

Abdollahi
)(2013

Boyd
)(2007

Boyd
)(2006

Boyd
)(2004

Boyd
)(2003

Pohl
)(2001

Boyd
)(2001

Winstein
)(1999

Hanlon
)(1996

PEDro
امتیاز

5
)(fair

4
)(fair

4
)(fair

5
)(fair

5
)(fair

6
)(good

5
)(fair

3
)(poor

4
)(fair

5
)(fair

از بین مقاالت موجود تنها  6مطالعه اثر اطالعات صریح را در
یادگیری حرکتی تلویحی بیماران در نظر گرفتند (،15 ،13
 )17 ،11 ،18 -17و در  3مطالعه به محل ضایعه در یادگیری
حرکتی بیماران اهمیت داده شده بود ( .)11 ،17 ،13همچنین،
تنها  1مطالعه در بررسی یادگیری حرکتی بیماران از دست
مبتال استفاده کرده بودند ( )19 ،17و مطالعات دیگر از دست
غیر مبتال جهت بررسی یادگیری حرکتی بیماران استفاده کرده
بودند ( .)11 ،18 -17 ،,13تنها در یک مطالعه زمان سپری
شده از شروع سکته ی مغزی بین  3ماه تا یک سال بود ()17
و دیگر مطالعات بیمارانی را که حداقل  6ماه از زمان ضایعه
گذشته بود را بررسی کرده بودند (-18 ،11 ،19-17 ،15 ،13
 .)31تنها یک مطالعه ،انتقال یادگیری مهارتهای حرکتی را
از دست سالم به دست مبتال با استفاده از Nine ( NHPT
 )hole peg testبررسی کرده بود ( )18و در  4مطالعه از

491

)31 ،19 ،19 -18( )Serial hand movement( SHM
و در دیگر مطالعات از  SRTو  CTجهت بررسی یادگیری
حرکتی بیماران استفاده شد (.)17 ،11 ،17 ،15 ،13
شاخص اصلی بررسی شده در اغلب مطالعات ،زمان پاسخ
حرکتی ( )Response timeدر SRTو همچنین ( Root
 )Mean Square Errorدر  CTو  SHMبوده است
( .)31 ،11 ،18 -17بررسی مرور مطالعات نشان داد توانایی
یادگیری حرکتی تلویحی بیماران سکتهی مغزی یک طرفه در
صورتی که وظایف حرکتی مربوطه ،نوع بازخورد و
آموزشهای صریح به بیمار طوری باشد که نیاز حافظهی
حرکتی را باال نبرد و یا شدت سکتهی مغزی پایین باشد،
همچنان حفظ میشود.
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بحث
هدف از انجام مطالعهی حاضر ،مرور نظاممند بر مطالعات
گذشتهای بود که به بررسی اثر یادگیری حرکتی بر بیماران
سکتهی مغزی پرداخته بودند و نتایج این مطالعات نشان داد
که توانایی یادگیری حرکتی تلویحی بیماران سکتهی مغزی
یک طرفه در صورتی که وظایف حرکتی مربوطه ،نوع
بازخورد و آموزشهای صریح به بیمار طوری باشد که نیاز
) (Demandحافظهی حرکتی را باال نبرد و یا شدت
سکتهی مغزی پایین باشد ،همچنان حفظ میشود و
بهینهسازی پروتکلهای درمانی با متدهای متناوب و تصادفی
و انجام وظایف حرکتی عملکردی ساده میتواند در بهبود
یادگیری تلویحی مهارتهای ادراکی -حرکتی بیماران
سکتهی مغزی بهویژه با شدت خفیف و در مرحلهی مزمن،
مؤثر و مفید باشد.
 Boydو همکاران در مطالعهی خود نشان دادند که
یادگیری حرکتی تلویحی در بیماران سکتهی مغزی یک طرفه
(پس از  6ماه) با درگیری در ناحیهی حسی -حرکتی در
صورت ناآگاه بودن از سکانس تمرینات و ضمن انجام
تمرینات بیشتر ،به شدت اختالل یافته و وقتی اطالعات
صریح قبل از انجام تمرینات فراهم شود ،بیماران یادگیری
حرکتی تلویحی بهتری را نشان میدهند .در مطالعهی فوق،
به علت عدم بررسی دقیق محل و میزان ضایعهی مغز در
بیماران ،نقش یادگیری به وضوح مشخص نشد .هر چند تعداد
محدود نمونهها باعث محدودیت تعمیمپذیری در نتایج مطالعه
بود (.)15
 Pohlو همکاران در مطالعهی خود نشان دادند که
بیماران سکتهی مغزی یک طرفه توانایی یادگیری تلویحی
مهارتهای ادراکی-حرکتی را دارند ( .)19در این مطالعه،
افراد  SHMرا در پاسخ به چراغهای هدف ( Target
 )lightsبه دو شیوهی سکانسهای تکراری و تصادفی به
صورت چندین بلوک در دو روز متوالی انجام دادند ،طوریکه
هیچگونه اطالعات صریحی را در انجام تمرینات دریافت
نکردند .در هر دو گروه سالم و بیمار ،کاهش زمان در
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سکانسهای تکراری و افزایش زمان در شروع سکانسهای
تصادفی دیده شد که نشان دهندهی این بود که بیماران
سکتهی مغزی بهخصوص با شدت پایین ،قابلیت یادگیری
حرکتی تلویحی را بدون اطالعات صریح راجع به تمرین
مربوطه دارند ،هر چند بیماران حرکت را کندتر از افراد سالم
انجام دادند.
 Boydو همکاران در مطالعهی خود نشان دادند که
آموزش اطالعات صریح در بیماران سکتهی مغزی شامل
گروههای (Basal ganglia- Explicit ( BG-EI
 )informationو -Explicit information) SMC-EI
 (Sensory motor cortexدر مقایسه با گروه No-EI
) (No-Explicit informationمنجر به اختالل یادگیری
حرکتی تلویحی طی انجام SRTو  CTشد (.)11
نکتهی مثبت در یافتههای پیشین این بوده که اثر متقابل
اطالعات صریح و تلویحی میتواند وابسته به نوع وظیفهی
حرکتی نباشد که توجه به این موضوع بهویژه در توانبخشی از
اهمیت قابل توجهی برخوردار است ( .)11به نظر میرسد
بیماران سکتهی مغزی با شدت باال ،معموالً به صورت
یکنواخت و ثابت در وظایف حرکتی مختلف ،اختالل
یادگیری حرکتی و یا مشکل عملکردی دارند ،در حالیکه در
افراد سالم و بیماران سکتهی مغزی با شدت کمتر ،طی انجام
وظایف حرکتی مختلف ،یادگیری حرکتی تلویحی متفاوتی
دارند ( ،)18به هرحال اکثر بیماران در مطالعهی فوق شدت
باالیی را داشتند و ممکن است عدم تفاوت یادگیری حرکتی
تلویحی در وظایف حرکتی مختلف به این دلیل باشد.
مطالعهی  Boydاولین مطالعهای بود که اثر وظایف حرکتی
مختلف را طی یادگیری حرکتی تلویحی بررسی کرد.
 Boydو همکاران در مطالعهی دیگر خود نیز نشان دادند
که شدت سکتهی مغزی و نوع وظیفهی حرکتی میتواند بر
روی یادگیری حرکتی تلویحی بیماران اثر داشته باشد و باعث
تغییرات در زمان پاسخ حرکتی ( )RTبیماران شود .طوری که
افراد سالم و بیماران سکتهی مغزی با شدت کمتر در SHM
در مقایسه با  SRTکاهش بیشتری در  RTداشتند و
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اطالعات صریح باعث بهبودی یادگیری حرکتی در افراد سالم
و بیماران سکتهی مغزی با شدت پایین گردید و باعث اختالل
در یادگیری حرکتی بیماران سکتهی مغزی با شدت باال
گردید ( .)18با توجه به ماهیت عملکردی حرکات دست و نیاز
به توجه بیشتر در  SHMدر مقایسه با  SRTاین نوع
وظیفهی حرکتی میتواند بر روی هر دو سیستم یادگیری
حرکتی تلویحی و صریح در بیماران سکتهی مغزی با شدت
پایین و افراد سالم اثر مثبت داشته باشد .اما در بیماران
سکتهی مغزی با شدت باال این گونه نمیباشد (.)18
 Hanlonو همکاران در مطالعهی خود نشان دادند که
بیماران همی پارزی یک طرفه توانایی یادگیری تلویحی
مهارتهای حرکتی عملکردی را با اندام فوقانی مبتال داشتند
و تعداد مهارتهایی را که به صورت تصادفی انجام دادند در
مقایسه با مهارتهای تکراری از درستی و صحت بیشتری
برخوردار بود که نشان دهندهی یادگیری حرکتی باالتر در
انجام تمرینات تصادفی بود (.)19
بهبود کسب مهارت در تمرینات تکراری در مقایسه با
تمرینات تصادفی سریعتر است اما آزمون یادآوری در تمرینات
تصادفی با گذشت زمان بهتر میشود و تمرینات تصادفی اثر
ماندگاری بیشتری دارند و احتمال اثر انتقال تمرینات به
فعالیتهای واقعی در زندگی فرد باال میرود (.)31 ،19
انجام تمرینات اکتیو دو طرفه با تکرار زیاد ،نیز در بهبود
انتقال مهارتهای حرکتی مؤثر به نظر میرسد (.)18
 Ausendaو همکاران در مطالعهی خود نشان دادند که در
بیماران سکتهی مغزی یک طرفه ،انجام  NHPTبا تکرار
باال و با دست سالم به مدت سه روز متوالی منجر به افزایش
سرعت تمرین با دست مبتال گردید ( .)18این مطالعه ،اولین
مطالعهای بود که انتقال یادگیری مهارتهای حرکتی را از
دست سالم به دست مبتال در بیماران سکتهی مغزی بررسی
کرد و رویکرد درمانی جدیدی را در توانبخشی بیماران
سکتهی مغزی ارایه کرد.
یافتههای گذشته نشان میدهد که فعالیت دو طرفهی
نواحی مختلف نیمکرهی مغز در طی مهارتهای مربوط به

492

آیلین طلیمخانی و همکاران

یادگیری حرکات تلویحی در بیماران سکتهی مغزی یک طرفه
وجود دارد ( )33 -31و کنترل حرکتی هر دو اندام فوقانی در
بیماران سکتهی مغزی یک طرفه دچار اختالل میشود (،11
 ،)31طوری که حتی اطالعات صریح اثر متقابل بر روی
یادگیری حرکتی تلویحی اندام غیر مبتال در بیماران سکتهی
مغزی یک طرفه با درگیری در نواحی مختلف گذاشته است
(.)11 ،18 ،17 ،13
به نظر میرسد استفاده از اندام مبتال جهت بررسی
یادگیری حرکتی در بیماران مشکلساز باشد و اختالل حرکتی
و یادگیری حرکتی بین بیماران و افراد سالم را بیش از حد
معمول نشان دهد و به درستی بیان کنندهی توانایی یادگیری
حرکتی بیماران نباشد .اغلب مطالعات گذشته ،جهت به حداقل
رساندن این مشکل در بررسی یادگیری حرکتی بیماران
وظایف حرکتی را در اندام غیر مبتال تست کردند (-17 ،13
 .)11 ،18به هرحال انتخاب سمت غیر مبتال برای آزمایشات
یادگیری حرکتی تناقضاتی را به همراه دارد که تعمیم دادن
نتایج تحقیق را میتواند با چالش رو به رو کند (.)34
عبداللهی و همکاران در مطالعهای به بررسی یادگیری
حرکتی صریح در بیماران مبتال به سکتهی مغزی یک طرفه
پرداختند که زمان سپری شده از شروع سکتهی مغزی بین 3
ماه تا یک سال بود .نتایج مطالعه نشان داد که یادگیری
حرکتی که به صورت کاهش پایدار در زمان بلوکها تعریف
شده بود در هر دو گروه سالم و بیمار وجود داشت و بیماران
قابلیت یادگیری حرکتی با دست مبتال را داشتند اما در مقایسه
با افراد سالم حرکت را کندتر انجام دادند که این اختالف
میتواند به این دلیل باشد که بیماران تمرین را با دست مبتال
انجام داده بودند ( .)17مطالعات گذشته جهت به حداقل
رساندن تداخل مشکالت حرکتی بیماران با قابلیت یادگیری
حرکتی با دست مبتال ،بیمارانی را مورد مطالعه قرار داده بودند
که شدت درگیری حرکتی دست آنها کمتر بود و مشکل
ادراکی قابل توجهی نداشتند ( )19 ،17و همچنین نوع
وظیفهی حرکتی از جنبهی دینامیک کمتری برخوردار بود
( .)17بنابراین همانطور که به نظر میرسد ،حافظهی حرکتی
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مغز بیماران سکتهی مغزی در مقایسه با افراد سالم افت شدید
و محسوسی پیدا نمیکند ،اگرچه بیمار از نظر حرکتی ممکن
است تفاوت محسوسی را با افراد سالم داشته باشد ،چرا که
نواحی صدور فرمان حرکتی محدودتر و موضعیتر شده است
(.)17
بازخورد بینایی نیز در بهبود یادگیری مهارتهای حرکتی
بیماران نیز مؤثر به نظر میرسد ( Winstein .)35و
همکاران به منظور بررسی اثر یادگیری مهارت حرکتی
هدفمند و سریع در بیماران سکتهی مغزی در مطالعهی خود
نشان دادند که بیماران سکتهی مغزی از طریق بازخورد،
یادگیری حرکتی بهتری در این نوع مهارت داشتند .در این
مطالعه بیماران سکتهی مغزی و افراد سالم تمرین فضایی
( )Spatialو زمانی ( )Temporalحرکت خم و راست
کردن آرنج را با کمک دسته از طریق بازخورد بینایی که با
 RMSEو پاسخ بیمار بر روی صفحهی مانیتور کامپیوتر
نمایش داده میشد ،انجام دادند و آزمون یادآوری جهت
بررسی یادگیری حرکتی انجام شد .نتایج مطالعه نشان داد که
هر دو گروه بیمار و سالم بهبودی معناداری در درستی انجام
تمرینات هدفمند سریع داشتند و نیز پایداری نسبی این
تغییرات را طی آزمون یادآوری داشتند در حالی که بدون
بازخورد ،بیماران در مقایسه با گروه کنترل خطای بیشتری را
در انجام وظیفهی حرکتی مربوطه داشتند که نشان میدهد
که بیماران سکتهی مغزی با درگیری ناحیهی حسی حرکتی
( )Sensory-Motorعمدتاً بر روی سیستم پروسهی عمل
گرایانه ( )Pragmatic processing systemمربوط به
مسیرهای کورتیکال و یا یادگیری سریع ()Fast learning
مشکل دارند و در سیستم پروسهی معنایی ( Semantic
 )processing systemو یا یادگیری آهسته ( Slow
 )learningمشکل کمتری دارند و از این لحاظ تشابه
بیشتری با افراد سالم دارند (.)31
 Poldrackو همکاران در مطالعهای نشان دادند که در
طی یادگیری دو سیستم صریح و تلویحی در منبع
( )Resourceعصبی با یکدیگر رقابت میکنند .تصور
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محققین بر این بود که اثر تداخلی این دو سیستم میتواند به
علت افزایش نیازی باشد که روی حافظه ی حرکتی از طریق
سیستم صریح قرار گرفته و یا این که همراه با اختالل در
ارتباطات نوروآناتیکی و فیزیولوژیکی بین کورتکس پری
فرنتال ( )Prefrontalو نواحی حرکتی دیگر باشد (.)36
شواهد و یافتههای گذشته نشان میدهد که در افرادی که
هیچگونه اختالل نورولوژیکی ندارند ،اطالعات صریح باعث
اختالل سیستم تلویحی میشود ( .)37یکی از تفاوتهای مهم
در این مطالعات میتواند ماهیت و سطح پیچیدگی وظیفهی
حرکتی و آموزش مربوطه و یا نوع بازخورد باشد که باعث
افزایش نیاز توجهی در حافظهی حرکتی فرد میشود.
تحقیقات گذشته نیز نشان دادهاند که اطالعات صریح باعث
اختالل یادگیری حرکتی تلویحی در بیماران سکتهی مغزی با
درگیری  )Sensory –motor cortex( SMCو BG
( )Basal gangliaگردید .اثر اطالعات صریح طوری بود که
بیماران با درگیری )Middle cerebral artery( MCA
در ناحیهی  SMCدر یادگیری حرکتی  SRTو بیماران با
درگیری  BGدر انجام مسیر تعقیبی ( CT )Trackingدچار
مشکل شدند در حالیکه بیماران توانایی یادگیری حرکتی
تلویحی را داشتند ( .)17 ،13همانطور که به نظر میرسد،
اطالعات صریح در ایجاد برنامهی حرکتی در مقایسه با
بهبودی و درستی انجام حرکت تنها از طریق سیستم تلویحی
اثرات و فواید کمتری را دارد.
نتایج مطالعات گذشته نیز نشان داد که در نظر گرفتن نوع
محل ضایعه در تعیین بهینهسازی پروتکل درمانی و
توانبخشی بیماران سکتهی مغزی مؤثر میباشد ( )17مثالً اثر
مضر اطالعات صریح بر روی یادگیری تلویحی بیماران با
درگیری  BGمیتواند مربوط به نقش قابل توجه  BGدر
انتخاب و سویچ پاسخهای حرکتی مختلف و یا برنامهریزی در
حرکات پیش رفته باشد (.)17
همانطور که یافتههای پیشین نشان میدهند ،بر اساس نوع
محل ضایعه و نوع اطالعات صریح در وظیفهی حرکتی
مربوطه با توجه به پیچیدگی و یا میزان دینامیک بودن
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وظیفهی حرکتی ،میزان یادگیری حرکتی تلویحی بیماران
سکتهی مغزی در طیف گستردهای میباشد (.)13
نتیجهگیری
مرور نظاممند مطالعات گذشته نشان داد که توانایی یادگیری
حرکتی تلویحی بیماران سکتهی مغزی در صورتی که وظایف
حرکتی مربوطه ،نوع بازخورد و آموزشهای صریح به بیمار
طوری باشد که نیاز ( )Demandحافظهی حرکتی را باال
نبرد و یا شدت سکتهی مغزی پایین باشد ،همچنان حفظ
میشود و بهینهسازی پروتکلهای درمانی با متدهای متناوب
و تصادفی و انجام وظایف حرکتی عملکردی ساده میتواند در
بهبود یادگیری تلویحی مهارتهای ادراکی -حرکتی بیماران
سکتهی مغزی بهویژه با شدت خفیف و در مرحلهی مزمن،

مؤثر و مفید باشد .با توجه به مرور مطالعات انجام شده ،توصیه
میگردد که درمانگرها در توانبخشی بیماران سکتهی مغزی
به نحوهی آموزش اطالعات صریح ،نوع وظیفهی حرکتی از
لحاظ پیچیدگی و یا میزان داینامیک بودن و سطح عملکردی
آن با توجه به شدت و محل ضایعه و فاز بیماری توجه
بیشتری نمایند .استفاده از استراتژیهای درمانی جهت بهبود
یادگیری تلویحی مهارتهای ادراکی -حرکتی بیماران،
میتواند در صرفهجویی هزینههای درمانی و زمان افراد بسیار
مؤثر باشد و باعث ایجاد اثرات مفید درمانی در طوالنی مدت
گردد.
محدودیت
در این مطالعهی مروری فقط از مطالعاتی که یادگیری حرکتی
را در بیماران سکتهی مغزی یک طرفه که حداقل  3ماه از
زمان ضایعه گذشته بوده و هیچگونه مشکل ادراکی و یا
مشکل حسی -حرکتی قابل توجهی نداشته بودند ،استفاده شد
و وضعیت یادگیری حرکتی در دیگر بیماران نورولوژیکی
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مشخص نشد .همچنین ،تنها مطالعاتی که به دو زبان
انگلیسی و فارسی چاپ شده بودند ،بررسی شد و مطالعات به
زبانهای دیگر بررسی نشد .تکنیکهای دیگر نظیر آینه،
بیوفیدبک ،تمرینات ذهنی و تصویری ،تمرینات ایزومتریک و
قدرتی و اثر تحریکات الکتریکی نظیر  tDCSو یا  rTMSبر
روی یادگیری حرکتی بیماران مشخص نشد.
پیشنهادها
مرور مطالعات گذشته در زمینهی یادگیری حرکتی بیماران
سکتهی مغزی ،چشمانداز روشنی را در توانبخشی و درمان

بیماران به جا گذاشته است که مطالعات آینده میتواند تکمیل
کنندهی این مسیر باشد .با توجه به مرور مطالعات انجام شده
پیشنهاد میگردد ،در مطالعات مروری آینده به بررسی
یادگیری حرکتی در دیگر بیماران نورولوژیکی پرداخته شود و
همچنین مطالعاتی که از تحریکات الکتریکی ،دارو و یا
هرگونه تکنیک دیگری نظیر آینه ،بیوفیدبک ،تمرینات ذهنی
و یا تصویری بر روی یادگیری حرکتی بیماران استفاده
کردهاند ،هر یک به تنهایی میتواند به صورت مروری
نظاممند انجام شود و همچنین ،مطالعات به زبانهای دیگر در
این زمینه نیز مورد بررسی قرار گیرد تا وضعیت یادگیری
حرکتی در بیماران سکتهی مغزی بهطور دقیقتر مشخص
شود.
پیشنهادها
محققین تحقیق حاضر ،از همکاران گروه فیزیوتراپی دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی که در انجام تحقیق ما را یاری
نمودند ،کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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ضمیمه
PEDro scale
1. eligibility criteria were specified no _ yes _ where:
2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects
were randomly allocated an order in which treatments were received) no _ yes _ where:
3. allocation was concealed no _ yes _ where:
4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic
indicators no _ yes _ where:
5. there was blinding of all subjects no _ yes _ where:
6. there was blinding of all therapists who administered the therapy no _ yes _ where:
7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no _ yes _ where:
8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%
of the subjects initially allocated to groups no _ yes _ where:
9. all subjects for whom outcome measures were available received the
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no _ yes _ where
10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key outcome no _ yes _
where:
11. the study provides both point measures and measures of variability for at
least one key outcome no _ yes _ where:
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The effects of motor learning after unilateral stroke
A systematic review
Ailin Talimkhani1, Iraj Abdollahi*, Behnam Akhbari2, Fatemeh Ehsani1, Omolbanin
Abaspour3
Review Article

Abstract
Introduction: This study was aimed to review the previously published articles concerning the effective of motor
learning after unilateral stroke.
Materials and methods: A literature search for the period of 1995-2013 was performed to select the suitable
papers (English and Persian) in ProQuest, Elsevier and science direct, google scholar, PubMed databases. Keywords
were included cerebral vascular accident, hemiplegia, stroke, learning, motor learning, recovery, functional recovery.
Physiotherapy Evidence Database rating scale (PEDro) was used to analyze the quality of papers.
Results: Ten articles were selected according to the inclusion criteria of the study. There was a wide variation
between studies in terms of methodology, severity of stroke, locus of brain damage, sample size, procedure.
Ninety five articles were found using the above-mentioned methods. All titles and abstracts were studied thoroughly,
and 70 articles with the desired concept were selected eventually. The extent of cross-modal plasticity is related to
Conclusion: There is adequate evidence to support this idea that the motor learning capability of individuals with
unilateral stroke has preserved when type of task and feedback, explicit information do not increase workingmemory demand or the severity of stroke be mild.
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