ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺗﻌﺎدل و ﺗﺤﺮك ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎن
ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺸﺎر در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده آرام ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ
ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﻫﻤﻲﭘﺎرزي
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺨﺺ ،ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﻫﻤﻲﭘﺎرزي ،روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﺎدل در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻓﻠﺞ
ﻣﻐﺰي ﻫﻤﻲﭘﺎرزي ﺑﻮد.
ﻣﻮاد و روشﻫﺎ :در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 28 ،ﻛﻮدك ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﻫﻤﻲﭘﺎرزي ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻲ) (10/09 ± 2/34ﺳﺎل ﺑﻪروش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ .آزﻣﻮنﻫﺎي Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency ،(FR) Functional Reach ،(TUG) Timed Up & Go
) (BOTMPو ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺎز ﻛﻞ و ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺸﺎر در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺘﻲ وﺿﻌﻴﺘﻲ )ﺳﻄﺢ ﺳﻔﺖ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﻓﻮم ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده آرام( و دو ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺘﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ )ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ( ﺛﺒﺖﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺮو
ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :از ﻣﻴﺎن  3ﺗﻜﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﺎدن روي ﻓﻮم ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺸﺎر
و آزﻣﻮنﻫﺎي  FR ،TUGو  BOTMPدﻳﺪه ﺷﺪ .ﺗﻜﻠﻴﻒﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎدن روي ﺳﻄﺢ ﻓﻮم ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ
آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي :ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺗﻌﺎدل و ﺗﺤﺮك ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺸﺎر در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎدن روي ﺳﻄﺢ ﻓﻮم ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎ :ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺘﻲ ،آزﻣﻮنﻫﺎي ﺗﻌﺎدل و ﺗﺤﺮك ﻋﻤﻠﻜﺮدي ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺮو ،ﻛﻮدﻛﺎن ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ،ﻫﻤﻲﭘﺎرزي

ارﺟﺎع :ﭘﻮرﭘﻴﺮﻋﻠﻲ ﻣﺮﺿﻴﻪ ،اﻗﻠﻴﺪي ژاﻧﺪارك ،ﻣﻬﺪيزاده ﻫﺎﺟﺮ ،ﺗﻘﻲزاده ﻗﺮﺑﺎن .ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺗﻌﺎدل و ﺗﺤﺮك
ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺸﺎر در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده آرام ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي
ﻫﻤﻲﭘﺎرزي .ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 1393؛ 811-801 :(6) 10
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ1393/3/17 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش1393/11/28 :

* ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول(.
Email: Jandark_Eghlidi@yahoo.com

 .1ﻣﺮﺑﻲ ،ﮔﺮوه ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ،اﻳﺮان
 .2داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ،داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
 .3ﻣﺮﺑﻲ ،ﮔﺮوه ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
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مقدمه
فلج مغزی به یک گروه از اختالالت غیر پیشرونده و رشدی
حرکت و پوسچر محدودکننده فعالیتها گفته میشود که به
صدماتی که در مغز نوزادان یا جنین اتفاق میافتد نسبت داده
میشود ( )1و در صورتیکه عالیم حسی و حرکتی مانند
فلجی یا اسپاستیسیتی در یک طرف از بدن دیده شود به آن
کودک فلج مغزی از نوع همیپارزی گفته میشود (.)2
مطالعات گذشته نشان دادهاند که مشکل کنترل وضعیتی در
کودکان با فلج مغزی بهعلت آسیب در سیستمهای عضالنی-
اسکلتی ،عصبی -عضالنی و یکپارچگی حسی میباشد (.)3-5
برای ارزیابی کنترل وضعیتی از دو روش ارزیابی بالینی و
آزمایشگاهی استفاده میکنند ،برای ارزیابی آزمایشگاهی در
بیشتر مطالعات از نوسانات مرکز فشار در وضعیتهای مختلف
جهت سنجش کنترل وضعیتی در کودکان با فلج مغزی از
جمله کودکان همیپارزی استفاده نمودهاند ،بهطوریکه در
مطالعه  Huseو همکارانش گزارش شده است که در کودکان
با فلج مغزی همیپارزی سرعت نوسان مرکز فشار باالتر از
کودکان عادی بوده و همچنین میزان تغییرات پارامترهای
نوسان مرکز فشار براساس انحراف معیار در گروه کودکان با
فلج مغزی نسبت به کودکان عادی بزرگتر است ( .)6در
مطالعه  Donkerو همکارانش نشان داده شده است که دامنه
و طول مسیر نوسانات مرکز فشار کودکان با فلج مغزی
همیپارزی بهطور معناداری بزرگتر از کودکان عادی است
( .)7در مطالعه  Shumway Cookو همکارانش نشان داده
شده است که کودکان با فلج مغزی همیپارزی و دای پلژی
میزان نوسانات مرکز فشار بیشتری در طول دوره بهبودی
دارند (.)8
در مقابل ارزیابیهای آزمایشگاهی ،ارزیابیهای بالینی
مطرح هستند که بیشتر در کلینیکها بهدلیل ارزان بودن و
راحتی و نداشتن نیاز به ابزارهای پیچیده استفاده میشوند ولی
دقت کافی برای آنالیز جزییتر نداشته ( )9و روایی و پایایی
آنها خالی از اشکال نیست ،همچنین در مطالعهای ذکر شده
است که میانگین سرعت نوسان مرکز فشار در نمونههایی با
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اختالل کنترل وضعیتی قابل توجه ،بر اساس آزمونهای
بالینی بسیار پایین است و این سؤال را مطرح کرده است که
آیا صفحه نیرو میتواند یک ابزار روا برای سنجش کنترل وضعیتی
باشد ( .)11بیشترین ابزارهای بالینی مورد استفاده برای کودکان با
فلج مغزی جهت سنجش کنترل وضعیتی آزمونهای
)FR( Functional Reach ،)TUG( Timed Up & Go
و Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency
( )BOTMPمیباشد TUG .بهعنوان یک ابزار اندازهگیری
مناسب جهت سنجش تعادل و تحرک عملکردی در کودکان
سالم و فلج مغزی ( )11استفاده میشود .مطالعات گزارش
نمودهاند که  TUGهمبستگی خوبی با آزمونهای ،FR
Pediatric Clinical Test ،Runnig Speed ،BOTMP

،(P-CTSIB( of Sensory Interaction for Balance
 Mobilityو Pediatric Evaluation of Disability
 )PEDI( Inventoryدارد ( .)12براساس گزارشها ،کودکان
پیشدبستانی بهطور معناداری نسبت به کودکان دبستانی نمره
 TUGبزرگتری دارند و نمرات  TUGبهطور معناداری در
سطوح مختلف Gross Motor Function Classification
 )GMFCS( Systemدر کودکان عادی و فلج مغزی متفاوت
است ( .)11در ضمن  TUGابزار مناسبی برای پیشبینی
افتادن گزارش شده است ( .)13آزمون  FRیک آزمون
مناسب جهت سنجش تعادل عملکردی در کودکان گزارش
شده است .مطالعات نشان داده است که این آزمون میتواند
مراحل رشد طبیعی کودکان را بین  5تا  15سال نشان بدهد و
همچنین میتواند کودکانی که دارای آسیب کنترل وضعیتی
هستند را از کودکان عادی تمایز دهد ( .)12ابزار BOTMP
بهعنوان یک ابزار افتراقی و ارزیابیکننده عملکرد حرکتی
استفاده میشود ( .)11آزمون  BOTMPدارای یک خرده
آزمون تعادلی پایا بوده و برای کودکان  5-11سال با آسیب
حرکتی طراحی شده است (.)15 ،12
اهمیت مطالعات مربوط به همبستگی میان ارزیابیهای
بالینی و آزمایشگاهی از دو نظر قابل بررسی است اوالً از
لحاظ تئوری باعث گسترش دامنه دانش کنترل حرکتی انسان
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از جمله تعادل میشود ( )11و افزایش دانش کنترل تعادل
میتواند منجر به توسعه رویکردهای درمانی و تشخیصی
جدید برای کشف و درمان علتهای خاص اختالالت تعادل
بشود ( ،)11ثانیاً اگر ما بخواهیم یک ابزاری را بهعنوان ابزار
روا در نظر بگیریم بایستی با وضعیت بالینی بیماران ارتباط
داشته باشد بنابراین در غیاب یک روش استاندارد برای کمی
کردن ثبات وضعیتی با استفاده از ابزار صفحه نیرو میتوان از
آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی استفاده کرد (.)16
بررسی همبستگی بین آزمونهای بالینی و آزمایشگاهی در
بسیاری از مطالعات در افراد مبتال به سکته مغزی گزارش
شده است که همبستگی ضعیف تا قوی بین آزمونهای بالینی
و آزمایشگاهی وجود دارد ( .)16-21 ،13 ،11در افراد سالمند
همبستگی ضعیف تا قوی در مطالعات مختلف مشاهده شده
است ( ،)21-26ولی در هیچ یک از مطالعات گذشته
همبستگی بین نوسانات مرکز فشار با آزمونهای بالینی تعادل
و تحرک عملکردی در کودکان مبتال به همیپارزی گزارش
نشده است.
مطالعات نشان دادهاند که حفظ کنترل وضعیتی به توجه
نیاز دارد و ارتباط بین منابع توجهی و سیستمهای پردازش
اطالعات حسی پیکری ،بینایی و وستیبوالر باعث ایجاد تضاد
در سیستمهای حسی میشود ( )27-29بهعبارت دیگر از
آنجا که انجام تکلیف دوگانه (تکلیف وضعیتی همزمان با
تکلیفشناختی) نیاز به تقسیم توجه به هر دو تکلیف دارد
بنابراین باعث افزایش سختی تکلیف میگردد ( ،)28بهطوری
که گزارش شده است که کودکان منابع توجهی کمتری داشته
و انجام همزمان تکلیفشناختی با تکلیف وضعیتی باعث تغییر
ثبات وضعیتی شده و در نهایت باعث تغییر استراتژی برای
حفظ کنترل وضعیتی میشود ( .)31بنابراین ممکن است وجود
تکلیف شناختی روی همبستگی پارامترهای نوسان وضعیتی با
آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی تأثیر داشته باشد .ارتباط
بین نقصهای شناختی و افتادن در افراد آسیبدیده گزارش
شده است ( .)31-35فعالیتهای عملکردی مانند راه رفتن با
تکلیف دوگانه ممکن است احتمال افتادن را در این افراد
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افزایش دهد ( ،)36بنابراین میتوان گفت تکلیف دوگانه از
تکالیف ساده سختتر بوده و یک تکلیف چالش برانگیز است.
بنابراین با توجه به اهمیت مطالب گفته شده در باال هدف از
مطالعه حاضر بررسی همبستگی میان آزمونهای تعادل و
تحرک عملکردی  FR ،TUGو  BOTMPو نوسانات
مرکز فشار در سطوح مختلف سختی تکلیف وضعیتی و
شناختی در حالت ایستاده آرام در کودکان با فلج مغزی
همیپارزی بوده است.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر  28کودک فلج مغزی همیپارزی ( 11پسر،
 11دختر و  16همیپارزی چپ و 12همیپارزی راست) از
کلینیکهای توانبخشی شهر تهران بهصورت غیر احتمالی
ساده انتخاب شدند .تمامی این کودکان همیپارزی ،ضایعه
مغزی قبل از تولد یا حین تولد داشتند و در هیچ یک از
کودکان سابقه آسیب مغزی بعد از تولد گزارش نشده بود.
کودکان همیپارزی با معیارهای درک دستورالعمل انجام
آزمونها ،توانایی شمارش و بازگویی اعداد بهصورتی که در
آزمون شناختی استفاده گردیده ،عدم مشکالت بینایی واضح،
توانایی ایستادن و راه رفتن مستقل بدون وسیله کمکی به
مسافت حداقل  11متر ،توانایی انجام تکلیف ایستادن روی
فوم با چشم بسته و با انجام همزمان تکلیف شناختی و
نداشتن سابقهی بیماریهای ارتوپدی و نورولوژیکی دیگر به
غیر از فلج مغزی همیپارزی وارد مطالعه شدند .افتادن بیش
از یکبار در حین اجرای آزمون و عدم همکاری کودک از
معیارهای خروج از مطالعه بودند .هیچ یک از کودکان از
ارتزهای خاصی برای اندام تحتانی استفاده نمیکردند .از
تمامی خانواده کودکان فرم رضایتنامه بهمنظور شرکت در
مطالعه گرفته شد .همچنین این مطالعه در کمیته اخالق مرکز
تحقیقات فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد
تأیید قرار گرفت.
در مطالعه حاضر از آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی
 FR ،TUGو خرده آزمون تعادلی  BOTMPو همچنین از
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دستگاه صفحه نیرو Bertec 4060-10 force platform
and Bertec AM-6701 amplifier (Bertec Corp,
 )Columbus, OHساخت کشور آمریکا بهعنوان ابزار

آزمایشگاهی جهت سنجش نوسان مرکز فشار استفاده شد.
تمامی آزمونها در یک روز برای هر کودک انجام گردید و
ترتیب اجرای آزمونها بهصورت تصادفی انتخاب شدند .جهت
انجام آزمون  TUGفرد از روی یک صندلی دستهدار بلند
شده و پس از طی مسافت  3متری دور زده و دوباره
برمیگردد و روی صندلی مینشیند ،ارتفاع صندلی بر اساس
طول پای کودک طوری تطبیق داده میشود که زانو  91درجه
خم بوده و پاها روی زمین قرار میگرفت مدت زمان اجرای
آزمون بر حسب ثانیه با استفاده از زمان سنج ثبت میگردید.
این آزمون از روایی و پایایی باالیی ()r = 1/77 ،ICC = 1/95
برخوردار میباشد ( )37-38 ،17و همچنین پایایی بین آزمون
گران خوبی ( )ICC = 1/99برای این آزمون در کودکان
گزارش شده است ( .)12برای انجام آزمون  ،FRکودک از
سمت سالم خود کنار دیوار بدون تماس با آن میایستاد و
آزمونگر با استفاده از یک خطکش روی دیوار را در سطح
زایده آکرومیون سمت سالم بهصورت افقی و موازی با زمین
عالمتگذاری میکرد سپس از کودک خواسته میشد تا اندام
فوقانی سمت سالم را تا ارتفاع شانه ( 91درجه فلکشن) باال
آورده و عمل جلو بردن دست را در وضعیت آرنج صاف و
دست مشت شده در امتداد خط عالمتگذاری شده و با
حداکثر تالش ،بدون بلند کردن پاها و قدم برداشتن انجام
داده و تفاوت وضعیت شروع و پایان در نقطه مفصل متاکارپو
فالنجیال انگشت وسط بهوسیله خطکش توسط آزمونگر
محاسبه گردید .این آزمون از پایایی آزمون -بازآزمون باالیی
( )ICC = 1/91برخوردار میباشد ،همچنین این آزمون
بهعنوان یک ابزار بالینی برای سنجش تعادل طراحیشده
است ( )39-11 ،17و پایایی و روایی این آزمون مناسب بوده،
بهطوری که پایایی خوبی در یک جلسه ( )ICC = 1/98و
بین روزهای مختلف ( )ICC = 1/75برای کودکان طبیعی در
حال رشد گزارش شده است ( .)12در هر یک از آزمونهای
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 FRو  TUGمیانگین سه بار تکرار بهعنوان نمره نهایی در
نظر گرفته شد .آزمون  BOTMPیک تست استاندارد شده
کفایت حرکتی در کودکان بین  5-11ساله بوده و پایایی و
روایی این آزمون در ایران نیز انجام شده است .این آزمون
دارای یک خرده آزمون تعادلی میباشد 8 .مورد خرده آزمون
تعادلی این آزمون در مطالعه حاضر استفاده شده است که
شامل ایستادن روی پای ترجیحی روی زمین (مدت زمان
ایستادن در دو دفعه بر حسب ثانیه که از  1تا  1نمرهدهی
میشد) ،ایستادن روی پای ترجیحی روی تخته تعادل (مدت
زمان ایستادن روی تخته تعادل در دو دفعه بر حسب ثانیه که
از  1تا  6نمرهدهی میشد) ،ایستادن روی پای ترجیحی روی
تخته تعادل با چشم بسته (مدت زمان ایستادن روی تخته
تعادل با چشم بسته در دو دفعه بر حسب ثانیه که از  1تا 7
نمرهدهی میشد) ،راه رفتن به جلو روی تخته تعادل (بر
اساس تعداد گامهای برداشته شده در دو دفعه که حداکثر 6
گام در نظر گرفته شده و از  1تا  3نمرهدهی میشد) ،راه رفتن
به جلو بهصورت پنجه به پاشنه (بر اساس تعداد گامهای
برداشته شده در دو دفعه که حداکثر  6گام در نظر گرفته شده
و از  1تا  1نمرهدهی میشد) ،راه رفتن روی یک خط (بر
اساس تعداد گامهای برداشته شده در دو دفعه که حداکثر 6
گام در نظر گرفته شده و از  1تا  3نمرهدهی میشد) ،راه رفتن
به جلو بهصورت پنجه به پاشنه روی تخته تعادل (بر اساس
تعداد گامهای برداشته شده در دو دفعه که حداکثر  6گام در
نظر گرفته شده و از  1تا  1نمرهدهی میشد) و گام برداشتن
از روی چوب سرعت پاسخ ( )Response speed stickبر
روی تخته تعادل (که بر اساس عبور دادن یا ندادن پا از روی
چوب در دو دفعه بهصورت  1یا  1نمرهدهی میشد) میباشد.
حداکثر نمره قابل کسب در خرده آزمون تعادلی این آزمون 32
است ( .)11این آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار بوده و
پایایی آزمون -بازآزمون آن خوب ( )ICC = 1/87و پایایی
بین آزمونگران آن بین  1/9تا  1/98یعنی عالی گزارش شده
است ( .)15برای سنجش نوسانات مرکز فشار در حالت
ایستاده آرام از دستگاه صفحه نیرو با فرکانس انتخابی 111
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هرتز استفاده شد .تکلیف ایستادن آرام در سه حالت سختی
وضعیتی (چشم باز و بسته روی سطح سفت و چشم بسته
روی سطح فوم) و دو حالت سختی شناختی (با و بدون تکلیف
شناختی) بهصورت جداگانه به مدت  35ثانیه و با سه بار تکرار
روی صفحه نیرو اجرا شد .جهت انجام تکلیف شناختی از
یادآوری زنجیرهی اعداد استفاده شد در ابتدا قبل از شروع
آزمونهای تعادلی برای هر آزمودنی زنجیره اعداد از توالی
دوتایی تا تعدادی که برای کودک قابل بازگویی باشد خوانده
میشد و سپس بیشترین تعداد عدد یادآوری شده در حالت
نشسته ثبت شد .برای یکسان کردن دشواری تکلیف شناختی
هنگام اجرای تکلیف تعادلی بیشترین میزان عدد بازگوشده در
مرحلهی نشسته برای هر کودک در آزمون تعادلی استفاده
میشد که این اعداد برای هر کودک زمانی که روی صفحهی
نیرو ایستاده بود درست قبل از شروع آزمون خوانده میشد.
این تکلیف از نوع تکلیف دوگانه بود که با شروع آزمون ،از
آزمودنی خواسته میشد تا همزمان با حفظ تعادل ،اعداد را در
ذهن خود یادآوری کند .با اتمام آزمون کنترل وضعیتی ،از
آزمودنی خواسته میشد تا زنجیرهی اعداد را بازگو کند (.)11
در صورت مشاهده هر گونه حرکت اضافی در تنه ،اندامها و یا
حرکت دهان و یا حرف زدن ،آزمون مجدداً صورت میگرفت.
در حالت ایستاده آرام دستها در کنار بدن قرار میگرفت و
پاها به اندازه  1انگشت از هم فاصله داشته و نوک انگشتان
شست و پاشنهی پاها بهصورت موازی در یک راستا قرار
میگرفتند و از کودک خواسته میشد که بهصورت راحت و
آرام بایستد در حالیکه سر صاف بوده و به کاغذ سفیدی که
در امتداد چشم او در فاصله  3متری قرار داشت در حالت
چشم باز نگاه میکرد .فوم استفاده شده در مطالعه حاضر با
عرض  ،11طول  61و ارتفاع  11سانتیمتر بود .برای بستن
چشمها از یک چشمبند مشکی از جنس پارچه استفاده شد.
پارامترهای سرعت متوسط ،طول مسیر ،صفحه فاز کل و
سطح کل نوسانات مرکز فشار جهت سنجش عملکرد وضعیتی
در هر یک از حالتهای تکلیف وضعیتی و شناختی محاسبه
گردید ( )12-16و بهمنظور آنالیز آماری از میانگین سه بار
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تکرار برای هر حالت درهر یک از پارامترها استفاده شد.
مطالعات گذشته نشان دادهاند که نوسان مرکز فشار نسبت به
آسیبها حساس بوده و از روایی و پایایی متوسط تا باالیی در
تکلیف ایستادن آرام برخوردار است ( .)17 ،15جهت ارزیابی
اسپاستیسیتی از مقیاس تغییریافته آشورث ( Modified
 )ashworth scaleبا درجهبندی ( 1عدم افزایش تونوس
عضالنی)( 1 ،افزایش جزیی تونوس عضالنی در انتهای دامنه
حرکتی) ( +1 ،افزایش جزیی تونوس عضالنی در کمتر از
نصف دامنه حرکتی)( 2 ،افزایش مشخص تونوس عضالنی در
بیشتر قسمتهای دامنه حرکتی)( 3 ،افزایش قابل توجه
تونوس عضالنی که حرکت منفعل را دشوار میکند) و 1
(وجود خشکی در حرکات خم یا راست شدن) استفاده شد
( .)18مطالعات گذشته پایایی آزمون  -بازآزمون این مقیاس را
در بیماران قابل قبول ( )Kendall tau-b = 1/57گزارش
کردند ( .)19برای سنجش قد کودک از متر نواری و برای
سنجش وزن از دستگاه صفحه نیرو استفاده گردید .در تمامی
مراحل انجام این مطالعه بهمنظور حفظ ایمنی کودک فردی
در کنار وی میایستاد.
در این مطالعه جهت بررسی توزیع نرمال از آزمون
کولموگروف– اسمیرنوف ( )K-Sاستفاده گردید .جهت بررسی
همبستگی میان آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی و
پارامترهای نوسان وضعیتی از ضریب همبستگی پیرسون و
ضریب تعیین ( )R2استفاده شد .برای تعیین قدرت
همبستگی از معیار  Munro’sاستفاده گردید که در آن
مقادیر  1/11-1/25همبستگی کم یا نبود همبستگی-1/19 ،
 1/26همبستگی پایین 1/51-1/69 ،همبستگی متوسط،
 1/71-1/89همبستگی باال و  1/91-1همبستگی بسیار باال
را نشان میدهد ( .)51ضریب همبستگی مثبت نشاندهنده
همبستگی مستقیم و ضریب همبستگی منفی نشاندهنده
همبستگی معکوس میان متغیرها میباشد ( )51و نیز نمودار
پراکندگی آزمون همبستگی پیرسون برای همبستگی معنادار
مشخص گردید (شکلهای  1تا  .)3آنالیز دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه version 16, SPSS Inc., ( 16
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تکلیف وضعیتی (سطح سفت با چشم باز و بسته ،سطح فوم با
چشم بسته) ،در تمامی سطوح تکلیف شناختی (با و بدون
تکلیف شناختی) ،نمرات آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی
(آزمونهای  FR ،TUGو  )BOTMPو همچنین متغیرهای
قد ،وزن و سن از توزیع نرمال برخوردار بودند .میانگین (انحراف
معیار) نمرات آزمون  TUGبر حسب ثانیه  )±1/18( 6/51در
دامنه  5-8/11بهدست آمد .میانگین (انحراف معیار) نمرات
آزمون  FRبر حسب سانتیمتر  )±2/59( 9/13و در دامنه -13
 5قرار داشت و همچنین میانگین (انحراف معیار) نمرات آزمون
 )±3/16( 19/17 ،BOTMPدر دامنه  13-23بود .میانگین
(انحراف معیار) پارامترهای نوسان مرکز فشار در حالت ایستاده
آرام در سطوح مختلف تکلیف وضعیتی و تکلیف شناختی در
جدول  1گزارش شده است.

 )Chicago, ILانجام گرفت .سطح معناداری مورد نظر در
این مطالعه  1/15در نظر گرفته شد.
یافتهها
در این مطالعه  28کودک فلج مغزی همیپارزی با میانگین
(انحراف معیار) سنی  11/19 ± 2/31سال با دامنه 6-11
سال ،متوسط قد  126/89 ± 11/67سانتیمتر با دامنه -118
 111سانتیمتر و متوسط وزن آنها  32/36 ± 8/16کیلوگرم
با دامنه  18 -51/5کیلوگرم و نمرات اسپاستیسیتی عضالت
پالنتار فلکسور مچ پا و فلکسور زانو بهترتیب )±1/85( 1/95
و  )±1/67( 1شرکت نمودند .براساس آزمون شاپیرو-ویلک
تمامی پارامترهای نوسان مرکز فشار (سرعت متوسط ،طول
مسیر ،صفحه فاز کل و سطح کل) در تمامی سطوح سختی

جدول  .0میانگین (انحراف معیار) پارامترهای نوسان مرکز فشار در سطوح مختلف سختی تکلیف وضعیتی و شناختی در حالت ایستاده آرام
در کودکان با فلج مغزی همیپارزی
سطوح تكليف وضعيتی
سطوح تكليف شناختی

سرعت متوسط
(سانتیمتر برثانیه)
طول مسیر
(سانتیمتر)
صفحه فاز کل
(بدون واحد)
سطح کل
(سانتیمتر مربع)

سطح فوم چشم بسته

سطح سفت چشم باز

سطح سفت چشم بسته

با تكليف شناختی

بدون تكليف شناختی

با تكليف شناختی

بدون تكليف شناختی

با تكليف شناختی

بدون تكليف شناختی

1/96±8/21

1/08±8/18

4/30±9/09

4/00±9/23

4/90±9/11

4/84±9/22

841/06±06/10

803/03±090/68

000/90±49/63

002/40±82/14

090/18±83/06

093/82±82/30

2/19±4/09

0/40±4/30

3/80±0/00

3/40±0/00

4/62±9/04

4/04±0/00

40/00±83/39

30/16±43/61

1/00±0/88

2/33±1/82

3/60±4/41

0/08±3/11

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که همبستگی معناداری میان
نمرات آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی ( FR ،TUGو
 )BOTMPبا هیچ یک از متغیرهای سن ،قد ،وزن و

اسپاستیسیتی عضالت پالنتار فلکسور مچ پا و عضالت فلکسور
زانو وجود نداشت (جدول .)2

جدول  .8ضریب همبستگی (ضریب تعیین) متغیرهای سن ،قد ،وزن و اسپاستیسیتی با آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی در کودکان با
فلج مغزی همیپارزی
متغير

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کيلوگرم)

اسپاستيسيتی زانو

اسپاستيسيتی مچ پا

( TUGثانیه)

(9/84 )9/90

( 9/ 86 ) 9 / 96

( 9/ 8 9 ) 9 / 9 3

(9/00 )9/90

(-9/92 )9/90

( FRسانتیمتر)

(-9/02 )9/94

(-9/41 )9/04

( -9 / 43 ) 9 / 00

(-9/00 )9/98

(9/00 )9/904

( BOT MPبدون واحد)

(-9/00 )9/94

(-9/46 )9/04

( -9 / 44 ) 9 / 00

(-9/00 )9/98

(9/90 )9/90
*P < 9/90
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همبستگی میان آزمون تعادل عملکردی  TUGبا
نوسانات مرکز فشار در سطوح مختلف سختی
تکلیف وضعیتی و شناختی در حالت ایستاده
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آزمون تعادل و تحرک
عملکردی  TUGهیچگونه همبستگی معناداری با پارامترهای
نوسانات مرکز فشار (سرعت متوسط ،طول مسیر ،صفحه فاز
کل و سطح کل) در حالت سطح سفت با چشم باز و بسته در

هر دو تکلیف شناختی (با و بدون تکلیف شناختی) نداشت .در
حالیکه این آزمون تعادل و تحرک عملکردی با تمامی
پارامترهای نوسانات مرکز فشار (سرعت متوسط ،طول مسیر،
صفحه فاز کل و سطح کل) در سطح فوم با چشم بسته و در
هر دو حالت با و بدون تکلیف شناختی همبستگی معنادار
متوسط تا بسیار باالیی نشان داد (جدول  3-1و شکل )1

جدول  .1-0ضریب همبستگی (ضریب تعیین) میان آزمون تعادل و تحرک عملکردی  TUGو پارامترهای نوسان وضعیتی در سطوح مختلف
سختی تکلیف وضعیتی و شناختی در حالت ایستاده آرام در کودکان با فلج مغزی همیپارزی
سطوح تكليف وضعيتی

سطح سفت چشم باز

سطوح تكليف شناختی

بدون تكليف شناختی

سرعت متوسط

(9/86 )9/91

با تكليف شناختی

(9/096 )9/90

سطح سفت چشم بسته
بدون تكليف شناختی

(9/01 )9/94

با تكليف شناختی

(9/88 )9/90

سطح فوم چشم بسته
بدون تكليف شناختی

(9/13**)9/03

با تكليف شناختی

(9/00**)9/24

(سانتیمتر برثانیه)
TUG
(ثانیه)
با

طول مسیر

(9/82 )9/91

(9/00 )9/94

(9/80 )9/96

(9/49 )9/90

**

(9/19 )9/30

**

(9/00 )9/23

(سانتیمتر)
صفحه فاز کل

(9/44 )9/00

(9/02 )9/94

(9/80 )9/93

(9/80 )9/92

(9/14**)9/04

(9/08**)9/20

(بدون واحد)
سطح کل

(9/80 )9/96

(9/82 )9/92

(9/89 )9/93

(9/40 )9/08

(9/68**)9/40

(9/02 **)9/43

(سانتیمتر مربع)
*

**

P = 9/93 , P ≤ 9/90

شکل .1نمودار پراکندگی آزمون همبستگی پیرسون برای همبستگی معنادار میان آزمون تعادل و تحرک عملکردی Timed Up & Go
( )TUGو پارامترهای نوسان وضعیتی (واحد ها =TUG :ثانیه ،میانگین سرعت= سانتی متر بر ثانیه ،طول مسیر= سانتی متر ،صفحه فاز کل=
بدون واحد ،سطح کل= سانتی متر مربع) و ( FCC= Foam with Closed eyes and Cognitive task, FCN= Foam with Closed
)eyes and Non-cognitive task
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همبستگی میان آزمون تعادل عملکردی  FRبا
نوسانات مرکز فشار در سطوح مختلف سختی
تکلیف وضعیتی و شناختی در حالت ایستاده آرام
در این مطالعه همبستگی معناداری بین آزمون تعادل
عملکردی  FRبا هیچ یک از پارامترهای نوسانات مرکز فشار
(سرعت متوسط ،طول مسیر ،صفحه فاز کل و سطح کل) در
حالت سطح سفت با چشم باز و بسته در هر دو تکلیف

شناختی (با و بدون تکلیف شناختی) وجود نداشت .در
صورتیکه بین آزمون تعادل عملکردی  FRبا پارامترهای
سرعت متوسط ،طول مسیر ،صفحه فاز کل و سطح کل
نوسانات مرکز فشار در سطح فوم با چشم بسته در هر دو
سطح با و بدون تکلیف شناختی همبستگی متوسط تا باالیی
دیده شد (جدول  3-2و شکل .)2

جدول  .3-2ضریب همبستگی (ضریب تعیین) میان آزمون های تعادل عملکردی  FRو پارامترهای نوسان وضعیتی در سطوح مختلف
سختی تکلیف وضعیتی و شناختی در حالت ایستاده آرام در کودکان با فلج مغزی همیپارزی
سطوح تكليف وضعيتی
سطوح تكليف شناختی

سرعت متوسط
(سانتیمتر برثانیه)
FR
(سانتی

(سانتیمتر)

متر)

صفحه فاز کل

طول مسیر

با

(بدون واحد)
سطح کل
(سانتیمتر مربع)

سطح سفت چشم باز
بدون تكليف شناختی

سطح سفت چشم بسته

با تكليف شناختی

بدون تكليف شناختی

سطح فوم چشم بسته

با تكليف شناختی

بدون تكليف شناختی

(-9/02 )9/94

(-9/93 )9/90

(-9/03 )9/98

(-9/06 )9/98

(-9/14 **)9/04

(-9/21 **)9/11

(-9/00 )9/98

(-9/03 )9/98

(-9/84 )9/90

(-9/80 )9/96

(-9/19 **)9/30

(-9/20 **)9/10

(-9/80 )9/96

(-9/08 )9/90

(-9/00 )9/94

(-9/83 )9/90

(-9/18**)9/08

(-9/22 **)9/12

(-9/82 )9/91

(-9/80 )9/96

(-9/89 )9/93

(-9/40 )9/08

(-9/6 **)9/46

(-9/6 **)9/40

با تكليف شناختی

**

P = 9/93 , P ≤ 9/90

*

شکل .2نمودار پراکندگی آزمون همبستگی پیرسون برای همبستگی معنادار میان آزمون تعادل عملکردی  )FR) Functional Reachو
پارامترهای نوسان وضعیتی (واحدها =FR :سانتیمتر ،میانگین سرعت= سانتیمتر بر ثانیه ،طول مسیر= سانتیمتر ،صفحه فاز کل= بدون واحد،
سطح کل= سانتیمتر مربع) و ( FCC= Foam with Closed eyes and Cognitive task, FCN= Foam with Closed eyes and
)Non-cognitive task
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همبستگی میان آزمون تعادل عملکردی BOTMP

شناختی) با آزمون تعادل و تحرک عملکردی BOTMP

با نوسانات مرکز فشار در سطوح مختلف سختی

یافت نشد ،در حالیکه بین پارامترهای نوسان مرکز فشار (سرعت
متوسط ،طول مسیر ،صفحه فاز کل و سطح کل) در تکلیف
وضعیتی سطح فوم با چشم بسته در هر دو حالت تکلیف شناختی
(با و بدون تکلیف شناختی) همبستگی متوسط تا همبستگی
بسیار باالیی بهصورت معنادار با آزمون تعادل و تحرک عملکردی
 BOTMPمشاهده گردید (جدول  3-3و شکل .)3

تکلیف وضعیتی و شناختی در حالت ایستاده آرام
در این مطالعه همبستگی معناداری میان هیچ یک از
پارامترهای نوسانات مرکز فشار (سرعت متوسط ،طول مسیر،
صفحه فاز کل و سطح کل) در حالت سطح سفت با چشم باز
و بسته در هر دو حالت تکلیف شناختی (با و بدون تکلیف

جدول  .3-3ضریب همبستگی (ضریب تعیین) میان آزمون تعادل و تحرک عملکردی  BOTMPو پارامترهای نوسان وضعیتی در سطوح
مختلف سختی تکلیف وضعیتی و شناختی در حالت ایستاده آرام در کودکان با فلج مغزی همیپارزی
سطوح تكليف وضعيتی
سطوح تكليف شناختی

سرعت متوسط

سطح سفت چشم باز
بدون تكليف شناختی

(-9/01 )9/94

با تكليف شناختی

(-9/94 )9/99

سطح سفت چشم بسته
بدون تكليف شناختی

(-9/02 )9/94

با تكليف شناختی

(-9/02 )9/94

سطح فوم چشم بسته
بدون تكليف شناختی

با تكليف شناختی

(-9/18**)9/08

(-9/26**)9/13

**

**

(سانتیمتر برثانیه)
طول مسیر

BOTMP
با

(سانتیمتر)

(بدون واحد)

صفحه فاز کل

(-9/06 )9/98
(-9/84 )9/90

(-9/00 )9/90
(-9/09 )9/90

(-9/80 )9/96
(-9/80 )9/93

(-9/80 )9/96
(-9/80 )9/96

(-9/62 )9/31
(-9/10**)9/09

(-9/21 )9/10
(-9/26**)9/13

(بدون واحد)
سطح کل

(-9/83 )9/90

(-9/80 )9/93

(-9/88 )9/90

(-9/40 )9/08

(-9/00**)9/43

(-9/08* )9/81

(سانتیمتر مربع)
*P=4/40 , **P≤4/40

شکل .3نمودار پراکندگی آزمون همبستگی پیرسون برای همبستگی معنادار میان آزمون تعادل و تحرک عملکردی Bruininks
 (BOTMP) Oseretsky Test of Motor Proficiencyو پارامترهای نوسان وضعیتی (واحد ها :میانگین سرعت= سانتی متر بر ثانیه،
طول مسیر= سانتی متر ،صفحه فاز کل= بدون واحد ،سطح کل= سانتی متر مربع) و ( FCC= Foam with Closed eyes and Cognitive
)task, FCN= Foam with Closed eyes and Non-cognitive task
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بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش مدت زمان انجام
آزمون تعادل و تحرک عملکردی  ،TUGنوسانات مرکز فشار
در حالت چشم بسته روی فوم در هر دو حالت تکلیف شناختی
(با و بدون تکلیف شناختی) بهصورت معناداری افزایش پیدا
میکند در حالیکه در هیچ یک از حالتهای سطح سفت با
چشم باز و بسته در هر دو حالت با و بدون تکلیف شناختی
همبستگی معناداری بین پارامترهای نوسان مرکز فشار با
آزمون تعادل و تحرک عملکردی  TUGیافت نشد .از آنجا
که افزایش مدت زمان انجام آزمون  TUGو همچنین
افزایش سرعت متوسط ،طول مسیر ،صفحه فاز کل وسطح
کل نوسانات مرکز فشار به معنی اختالل در سیستم کنترل
وضعیتی است ( ،)52-53بنابراین میتوان گفت کودک فلج
مغزی که در آزمون آزمایشگاهی مشکل در کنترل وضعیتی
دارند ،در آزمونهای بالینی هم این مشکل دیده میشود .در
مطالعات گذشته گزارش شده است که تکلیف وضعیتی وقتی
که روی فوم انجام میشود سختتر از حالتی است که روی
سطح سفت انجام میشود و همچنین حفظ کنترل وضعیتی در
حالت چشم بسته سخت تر از حالت چشم باز بهدلیل از دست
دادن یکی از جستجوگرهای حسی یعنی بینایی میباشد ()11
بنابراین این نتیجه نشان میدهد که وقتی تکلیف کنترل
وضعیتی سختتر و چالش برانگیزتر میشود همبستگی
معناداری با آزمون  TUGپیدا میکند .از دالیل این نتیجه
میتوان به خود آزمودنیها اشاره کرد که چون کودکان با فلج
مغزی همیپارزی قبل از تولد دچار آسیب شدهاند بنابراین تا
به سن باال برسند بسیاری از مهارتهای کنترل وضعیتی را
یاد میگیرند بهطوری که مطالعات گذشته نشان دادهاند که
سازماندهی مجدد مغز و نخاع از لحاظ ساختاری و عملکردی
پس از ضایعه مغزی بعد از قرار گرفتن در معرض مهارتهای
حرکتی مختلف صورت میگیرد ( )51-55همچنین از آنجا
که یادگیری مهارت حرکتی و پالستیسیتی سیستم عصبی
مرکزی وابسته به تکلیف است ( )56-58بنابراین در اثر
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یادگیری ،تکالیف حفظ کنترل وضعیتی روی سطح سفت برای
کودکان با فلج مغزی همیپارزی آسان بهنظر میرسد و شاید
این مسأله باعث عدم وجود همبستگی در این حالتها شده
باشد ،از طرف دیگر ایستادن با چشم باز روی سطح سفت جزء
فعالیتهای روزانه این کودکان میباشد که مجبور هستند در
طول روز در بسیاری از فعالیتها از این وضعیت استفاده کنند
و همچنین ایستادن روی سطح سفت با چشم بسته نیز به
دفعات در فعالیتهای روزانه در این کودکان استفاده میشود
که از آنجمله ایستادن در محیط هایی که نور کمی دارد و یا
در شب که هوا تاریک است که بینایی نقش خود را از دست
میدهد بنابراین در اثر انجام این فعالیتها که بهصورت روزانه
این کودکان مجبور به استفاده از آن هستند باعث شده
نوسانات مرکز فشار کاهش یافته و همبستگی معناداری با
آزمون تعادل و تحرک عملکردی  TUGیافت نشود ولی از
آنجا که آزمون تعادل و تحرک عملکردی  TUGیک آزمون
پویا و چالش برانگیز است ( )59و این کودکان مجبور هستند
با حداکثر سرعت این آزمون را انجام دهند بنابراین
کوچکترین مشکل در کنترل وضعیتی احتماالً باعث افزایش
زمان الزم برای تکمیل این فعالیت میباشد و از آنجایی که
ایستادن روی سطح فوم با چشم بسته هم باعث حذف حس
بینایی و هم اختالل در حس سوماتوسنسوری میگردد ()61
بنابراین یک تکلیف سخت در نظر گرفته شده و کوچکترین
اختالل در کنترل وضعیتی را نشان میدهد و این مسأله باعث
بهوجود آمدن همبستگی معنادار متوسط تا باالیی بین حالت
ایستادن روی فوم با چشم بسته با آزمون  TUGشده است.
بنابراین این نتیجه به ویژگیهای تکلیف و تأثیر محیط در
ارزیابی کنترل وضعیتی تأکید میکند که همراستا با نتایج
مطالعات در سایر بیماران بین آزمونهای بالینی و آزمونهای
آزمایشگاهی میباشد ( )61-61 ،11بهطوریکه در مطالعه
 Frykbergو همکارانش ایستادن آرام روی سطح سفت با
چشم باز را تکلیف مناسبی برای یافتن مکانیسمهای کنترل
وضعیتی نمیداند .مطالعات نشان دادهاند که در نمونههایی با
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اختالل تعادلی شدید همبستگی بین آزمونهای تعادل
عملکردی با پارامترهای صفحهی نیرو در حالت ایستاده آرام
با چشم باز روی سطح سفت معنادار و باال میباشد در حالیکه
در نمونههایی که اختالل تعادلی زیادی ندارند این همبستگی
به شدت کاهش پیدا میکند بنابراین از آنجا که ناتوانی در
ایستادن روی فوم با چشم بسته از معیارهای خروج این
مطالعه بوده است آزمودنیهای مطالعهی حاضر از عملکرد
تعادلی باالیی برخوردار میباشند ( )11بنابراین شاید این
مسأله باعث عدم همبستگی معنادار بین آزمون بالینی TUG
و پارامترهای نوسان مرکز فشار در ایستادن روی سطح سفت
با چشم باز و بسته شده است بنابراین نتیجه فوق نشان
میدهد که آزمودنیهای این مطالعه تخریب زیاد در سیستم
تعادلی برای تغییرات استراتژی سیستم حرکتیشان در حالت
ایستاده روی سطح سفت نشان نمیدهند ( .)16از آنجایی که
در صورت وجود همبستگی بین دو آزمون آزمایشگاهی و
بالینی به معنای استفاده از ابزار آزمایشگاهی بهعنوان یک
معیار مناسب برای سنجش کنترل وضعیتی میباشد و چون
آزمون  TUGیک ابزار روا برای پیشبینی افتادن عالوه بر
فعالیتهای عملکردی روزانه میباشد ( )13وجود همبستگی
بین این دو آزمون نشان میدهد که پارامترهای نوسان مرکز
فشار در حالتهای ایستاده آرام روی سطح فوم با چشم بسته
یک روش مناسب برای سنجش کنترل وضعیتی پویا در
کودکان با فلج مغزی همیپارزی میباشد .همچنین نتایج
حاضر نشان داد که همبستگی متوسطی در برخی از
پارامترهای نوسان مرکز فشار (سطح کل) در حالت ایستادن
روی سطح فوم با چشم بسته با آزمون تعادل و تحرک
عملکردی  TUGوجود دارد .از آنجا که در برخی از مطالعات
وجود همبستگی ضعیف و متوسط بین آزمون  TUGو
نوسانات مرکز فشار را به معنای سنجش جنبههای مختلف
تعادل توسط این دو آزمون گزارش نمودهاند ،بنابراین از این
لحاظ میتوان گفت که شاید این همبستگی متوسط در
مطالعه حاضر هم ممکن است نشاندهندهی سنجش
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ویژگیهای مختلف کنترل وضعیتی توسط این دو آزمون
باشد ،همچنین این مسأله را میتوان از دیدگاه دیگری نیز
تفسیر نمود بهطوریکه در مطالعات گذشته اظهار شده است
که آزمونهای تعادل عملکردی آنچه را که نیاز فرد برای
انجام تکلیف است منعکس میکند و نشاندهندهی چگونگی
انجام تکلیف نیست ( )13در حالیکه ابزارهای آزمایشگاهی
برای سنجش تعادل از جمله نوسانات مرکز فشار نشان
میدهد که چطور یک تکلیف یا حرکت انجام میشود ،در
واقع افراد چه چیزی انجام میدهند (.)11
نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش میزان جابهجایی
دست در آزمون تعادل عملکردی  FRمیزان ثبات وضعیتی
براساس پارامترهای نوسان مرکز فشار در حالت چشم بسته
روی فوم در هر دو حالت با و بدون تکلیف شناختی افزایش
پیدا میکند .همچنین در حالت سطح سفت با چشم باز و بسته
در هر دو حالت با و بدون تکلیف شناختی همبستگی معناداری
بین پارامترهای نوسان مرکز فشار و آزمون تعادل عملکردی
 FRدیده نشد .آزمون  FRیک ابزار بالینی برای سنجش
محدوده ثبات ( )Stability limitطراحی شده است ،چنین
تکلیفی باعث جابهجایی مرکز فشار به سمت جلو با چرخش
حول مفاصل مچ پا همراه با حفظ وضعیت اکستنشن هیپ
میشود و  Duncanو همکارانش یک همبستگی 71
درصدی را بین جابهجایی مرکز فشار و آزمون  FRگزارش
نمودهاند .همچنین آزمون  FRفقط ثبات قدامی را میسنجد و
 Duncanو همکارانش فرض نمودهاند که آزمون  FRیک
تکلیف بسیار عملکردی بوده و اعتقاد دارند که فاکتورهای
بیشتری را نسبت به تعادل میسنجد .پایین بودن نمرهی
آزمون  FRنشان دهندهی ضعف عملکرد حرکتی در اندام
تحتانی و تعادل میباشد ( .)11مطالعه حاضر نشان داد که
پایین بودن تعادل براساس نمره آزمون  FRنشان دهندهی
بیثباتی وضعیتی بیشتر یعنی افزایش نوسانات مرکز فشار در
کودکان همیپارزی میباشد .انتخاب بین استراتژیهای مچ
پا ،هیپ یا قدم برداشتن برای حفظ کنترل وضعیتی به سه
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عامل قدرت اغتشاشات ،سطح زیر پای فرد و دسترسی به
راهنماییهای حسی بستگی دارد ( )12بنابراین شاید ایستادن
روی سطح فوم با چشم بسته نیاز به استراتژیی دارد که در
آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی مورد استفاده قرار
میگیرد و شاید این مسأله باعث به وجود آمدن همبستگی
باالیی بین این وضعیت با آزمونهای عملکردی شده است.
این نتیجه نشان میدهد که شاید استفاده از فوم برای
تمرینات کودکان همیپارزی روش مناسبی برای بهبود تعادل
عملکردی باشد که نیاز به مطالعات تجربی در آینده دارد .در
مطالعه  Jonssonو همکارانش یک همبستگی ضیف در
افراد سالمند ( )11و همچنین در مطالعه  Duncanو
همکارانش یک همبستگی متوسط بین  FRو جابهجایی
مرکز فشار پیدا شده است و این همبستگی ضعیف را به
متفاوت بودن تکلیف نسبت دادهاند و گفته شده است که
آزمون  FRیک تکلیف غیر قرینه بوده و باعث جابهجایی
مرکز فشار به سمت بازویی که عملکرد رساندن دست به جلو
را انجام میدهد همراه شده و باعث انتقال وزن به سمت پایی
که در همان سمت دست دراز شده قرار دارد ،میشود ( .)62از
عوامل مؤثر بر این نتیجه شاید فاکتورهای سن ،قد و وزن
باشد ولی در مطالعه ما هیچ همبستگی بین آزمونهای تعادل
و تحرک عملکردی با این فاکتورها پیدا نشد که این نتیجه
هم راستا با نتایج  Jonssonو Wernick Robinsson
بوده است که همبستگی معناداری را بین قد و سن با آزمون
 FRپیدا نکردند .کنترل تعادلی یک مفهوم پیچیده است و
این امکان وجود ندارد که با یک آزمون ساده همه جنبههای
آن را بتوان سنجید بنابراین نداشتن همبستگی معنادار بین
آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی با نوسانات مرکز فشار
در وضعیت ایستادن روی سطح سفت شاید بهخاطر همین
مسأله باشد بهطوریکه تکلیف انجام شده در آزمون  FRیک
حرکت ارادی بوده که با جلو آمدن تنه ،فرد هیپ و زانوی خود
را به عقب برده و یک حرکت اکستنشن در مچ پا انجام
میدهد و در این تکلیف تغییرات وضعیتی پیشبینی شده
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( )Anticipatory postural changesبا جابهجایی خلفی
مرکز فشار قبل از حرکت دراز کردن دست جهت سازگاری و
ایجاد فاصله بین مرکز فشار و مرکز توده بدن ایجاد میشود
( )63 ،11در حالی که تکلیف ایستادن روی سطح سفت کمتر
ارادی بوده و بیشتر اتوماتیک است ( )61و به مکانیسمهای
پیشبینی کمتری نیاز دارد ولی ایستادن روی سطح فوم که
یک سطح ناپایدار بوده نیاز به کنترل ارادی بیشتر و
مکانیسمهای پیشبینیکننده دارد ( )12و شاید این مسأله
باعث به وجود آمدن این نتیجه شده است.
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش نمرات
آزمون تعادل و تحرک عملکردی  BOTMPمیزان نوسانات
مرکز فشار در حالت چشم بسته روی فوم و در هر دو حالت با
و بدون تکلیف شناختی کاهش پیدا میکند ،ولی در سطح
سفت با چشم باز و بسته در هر دو حالت با و بدون تکلیف
شناختی همبستگی معناداری بین پارامترهای نوسان مرکز
فشار و آزمون تعادل و تحرک عملکردی  BOTMPدیده
نشد .از آنجا که اکثر خرده آزمونهای تعادلی آیتم تعادلی
آزمون  BOTMPاز جمله ایستادن روی پای ترجیحی روی
تخته تعادل با چشم باز و بسته ،راه رفتن به جلو بهصورت
پنجه به پاشنه روی تخته تعادل ،گام برداشتن از روی چوب
سرعت پاسخ بر روی تخته تعادل و غیره جزء تکالیف سخت
برای این کودکان میباشد و مطالعات نشان دادهاند که
ایستادن کودکان روی یک سطح ناآشنا با سطح حمایت کم
باعث اختالل تعادلی شدید میگردد شاید یکی از دالیل وجود
همبستگی بین خرده آزمون تعادلی  BOTMPبا نوسانات
مرکز فشار در حالت چشم بسته روی فوم ،این مسأله میتواند
باشد چون هر دو تکلیف برای این کودکان نا آشنا و سخت در
نظر گرفته میشود .همچنین میتوان گفت از آنجا که داشتن
یک سطح ساپورت ثابت و با دو پا روی زمین یک تکلیف
کمتر چالش برانگیز در نظر گرفته میشود ،بنابراین نداشتن
همبستگی معنادار بین خرده آزمون تعادلی  BOTMPبا
نوسانات مرکز فشار در حالت ایستادن روی سطح سفت با
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چشم باز و بسته به این دلیل میتواند باشد بهطوریکه
مطالعات گذشته نشان دادهاند در صورتیکه تکلیف در نظر
گرفته شده چندان سخت نباشد نوسانات مرکز فشار نمیتواند
بین کودکان با ویژگیهای تعادلی مختلف تفاوت قائل شود
نتایج این مطالعه هم راستا با نتایج مطالعه  Gouldingو
همکارانش ( )65میباشد که نشان داده بودند عدم همبستگی
معنادار و یا همبستگی خیلی ضعیف بین آزمونهای
آزمایشگاهی و خرده آزمون تعادلی  BOTMPدر کودکان
عادی و وزن باال وجود دارد .همچنین نتیجه مشابهی مبنی بر
عدم همبستگی بین آزمون تعادل عملکردی و آزمونهای
آزمایشگاهی در کودکان در مطالعه  O’Neillو همکارانش
( )66گزارش شده است .وقتی که فرد روی سطح سفت
میایستد بیشتر از استراتژی مچ پا برای حفظ کنترل وضعیتی
استفاده میکنند ولی وقتی که روی سطح فوم میایستد
بهدلیل بیثبات بودن فوم ،فرد مجبور است از استراتژی هیپ
استفاده کند و از آنجا که در آیتمهای خرده آزمون تعادلی
 BOTMPبیشتر به حرکات وضعیتی و استراتژی هیپ برای
حفظ تعادل در حین ایستادن و راه رفتن روی یک خط یا روی
تخته تعادل و یا ایستادن روی پا نیاز است ( )67بنابراین وجود
این همبستگی معنیدار بین خرده آزمونهای تعادلی
 BOTMPو نوسانات مرکز فشار در حالت ایستادن روی فوم
منطقی بهنظر میرسد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در هیچ یک از حالتهای
سختی تکلیف وضعیتی (چشم باز و بسته روی سطح سفت و
فوم) تفاوتی بین نتایج همبستگی بین نوسانات مرکز فشار با
آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی در کودکان همیپارزی
بین حالتهای با و بدون تکلیف شناختی وجود ندارد یعنی
وجود یا برداشتن تکلیف شناختی تأثیری روی همبستگی
ندارد .مطالعات گذشته نشان دادهاند که کنترل وضعیتی کامالً
اتوماتیک نبوده و در هر دوی کودکان و بزرگساالن به
مقداری توجه نیاز دارد بنابراین کودکان وقتی که ایستادن را
همزمان با یک تکلیف شناختی انجام میدهند کنترل وضعیتی
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آنها تحت تأثیر قرار میگیرد ( )68-71 ،29 ،3و گزارش شده
است که انجام تکلیف شناختی همزمان با کنترل تعادل شانس
افتادن را افزایش میدهد ( )72 ،3و مطالعات اظهار نمودهاند
که برداشتن توجه از کنترل وضعیتی در هنگام انجام تکلیف
شناختی باعث مشکل در کنترل وضعیتی میگردد و در
کودکان باعث سفت شدن و اتوماتیک شدن بیشتر کنترل
وضعیتی میگردد ( )73 ،71ولی نتیجه بهدست آمده در مطالعه
حاضر نشان میدهد که اضافه شدن تکلیف شناختی روی
کنترل پوسچرال احتماال روی مکانیسمها و استراتژیهای
دخیل در حفظ کنترل وضعیتی در حالت ایستادن روی سطح
سفت با چشم باز و بسته تأثیری ندارد ،البته این مسأله نیاز به
مطالعات بیشتری در آینده دارد .بهدست آمدن چنین نتیجهای
شاید به این دلیل باشد که حفظ کنترل وضعیتی با افزایش
سن بیشتر اتوماتیک شده و کمتر به سیستم توجهی نیاز دارد
و شاید این مسأله باعث این نتیجه شده است بهطوری که در
مطالعات گذشته نشان داده شده است که وقتی کودکان از
سن  1سالگی میگذرند با افزایش سن ،کنترل وضعیتی آنها
تا سن  8سالگی بهبود پیدا کرده و نوسانات وضعیتی کاهش
پیدا می کند و از آن سن تا  12و  13سالگی تقریبا به صورت
ثابت باقی میماند ( .)71 ،31البته وقتی که کنترل وضعیتی
سختتر میشود (ایستادن روی فوم با چشم بسته) نقش
تکلیف شناختی نیز مشخصتر میشود بهطوریکه نتایج
مطالعهی حاضر نشان داده است که در تمامی پارامترهای
نوسان مرکز فشار (بهجز سطح کل) وجود تکلیف شناختی
باعث افزایش قدرت همبستگی بین نوسانات مرکز فشار و
آزمونهای تعادل و تحرک عملکردی شده است .این نتیجه
نشان میدهد که وجود تکلیف شناختی در شرایطی که تکلیف
کنترل وضعیتی سختتر میشود باعث سختتر شدن تکلیف
شده و نسبت به تکلیف کنترل وضعیتی بدون تکلیف شناختی
برای این کودکان چالش برانگیزتر بوده و تعادل و تحرک
عملکردی بیشتری را نشان میدهد Lajoie .و همکارانش
اظهار نمودهاند که با افزایش سختی تکلیف وضعیتی نیاز به
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منابع توجهی هم افزایش پیدا میکند ( )75بنابراین داشتن
تکلیف شناختی در مطالعه حاضر در ایستادن روی سطح فوم
احتماال باعث کاهش توجه روی تکلیف وضعیتی شده است.
این عدم قدرت همبستگی در پارامتر سطح کل شاید بهخاطر
پایایی این پارامتر باشد بهطوریکه مطالعات نشان دادهاند که
پایایی سطح کل نوسان مرکز فشار نسبت به پارامترهای دیگر
کمتر است ( )15و شاید این پایین بودن پایایی سطح کل
باعث ایجاد این نتیجه شده است.
از آنجایی که نتیجه این مطالعه نشان داد که آزمونهای
تعادل و تحرک عملکردی با پارامترهای نوسان مرکز فشار در
حالت ایستادن روی فوم با چشم بسته همبستگی نشان داد،
پس میتوان با انجام این آزمونهای کلینیکی ،نتایج
تستهای آزمایشگاهی نوسان مرکز فشار در حالت ایستادن
روی فوم با چشم بسته با و بدون تکلیف شناختی را در این
کودکان را استنباط کرد.
نتیجهگیری
در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که در مطالعه حاضر
همبستگی معناداری بین آزمون های تعادل و تحرک
عملکردی با پارامترهای نوسان مرکز فشار در حالت ایستادن
روی فوم با چشم بسته وجود دارد و همچنین تکلیف شناختی
فقط در حالتی که تکلیف کنترل وضعیتی سختتر باشد روی
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کنترل وضعیتی تأثیر داشته و باعث بهبود ارتباط و همبستگی
میشود.
محدودیتها
از محدودیتهای متدولوژی این مطالعه استفاده از یک صفحه
نیرو که تنها اطالعات مرکز فشار کلی را در اختیار محققین
قرار میدهد و همچنین محدودیت دیگر این مطالعه عدم
سنجش توزیع وزن بین پای مبتال و پای سالم میباشد.
پیشنهادها
استفاده از دو صفحه نیرو برای مطالعات آینده جهت جداسازی
نقش دو اندام مبتال و سالم و همچنین سنجش توزیع وزن
بین پای سالم و پای مبتال و نیز بررسی بیشتر بین دو گروه با
اختالل تعادلی متفاوت برای مطالعات بعدی پیشنهاد میگردد.
تشکر و قدردانی
این مطالعه با حمایت مرکز تحقیقات دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی (کد طرح )89-11-111-7153 :انجام
یافته است .در نهایت از تمامی کودکان و خانوادهی آنها که
ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند تشکر و قدردانی
مینماییم.
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ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﺎدل

Correlation between clinical and laboratory tests of mobility and balance in
children with hemiparetic cerebral palsy
Marziye Purpirali1, Jandark Eghlidi*, Hajar Mehdizadeh2, Ghorban Taghizadeh3
Original Article

Abstract
Introduction: Children with hemiparetic cerebral palsy (HCP) experience a permanent disorders in balance and
protective reactions and lead to postural control deficiencies in their everyday activities. The purpose of this study
was to investigate the correlation between clinical and laboratory tests of mobility and balance in children with HCP.
Materials and methods: In this study twenty eight children with HCP (Mean age±SD; 10.09±2.34 years) were
selected by simple non-probability sampling method. Timed Up and Go (TUG), Functional Reach (FR) tests and
Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP), mean velocity, path length, total phase plane, area
parameters of center of pressure fluctuations were measured. All tests were collected in 3 levels of postural difficulty
(quiet standing on rigid surface with open and closed eyes and foam with closed eyes) and two levels of cognitive
difficulty (with and without cognitive task) as clinical and laboratory assessments respectively. Force plate was used
to recorded all data.
Results: Among three postural tasks, a significant moderate to very high correlation between all center of pressure
sway measures and TUG, FR and BOTMP tests in standing on foam with closed eyes was observed. It seems the
cognitive task in standing on foam surface condition caused to increase the correlation between clinical and
laboratory measures.
Conclusion: Based on results, the proper correlation was obtained between functional balance and mobility tests
and center of pressure sway parameters in standing on foam with closed eyes.
Key Words: Postural control, Functional balance and mobility tests, Force plate parameters, Children,
Hemiparesia, cerebral palsy
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