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کنترل بینایی بر ثبات ایستایی بیماران پارکینسون

بررسی تأثیر کنترل بینایی بر ثبات وضعیتی ایستایی بیماران مبتال به پارکینسون خفیف با
دو رویکرد خطی و غیرخطی
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چكیده

مقاله پژوهشی

قاعدهای مغز با عالیم رعشه حین استراحت ،کندی حرکات ،سفتی عضالنی و بیثباتی وضعیتی

مقدمه :پارکینسون اختاللی مزمن در هستههای
است .مطالعات مختلفی به بررسی ثبات وضعیتی بیماران مبتال به پارکینسون خفیف پرداختهاند اما تا آنجا که نویسندگان مقاله آگاهی دارند اجماع
نظری بر کیفیت ثبات وضعیتی ایستایی این افراد وجود ندارد .لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ثبات وضعیتی ایستایی مبتالیان به پارکینسون خفیف
یباشد .هدف دیگر مطالعه ،بررسی تأثیر کنترل حس بینایی بر تعادل ایستایی این
با دو رویکرد خطی و غیرخطی آنالیز پارامترهای مرکز فشار م 
بیماران است.
مواد و روشها :هفده نفر با شدت خفیف ( )Hoehn/Yahr scale: 1بیماری پارکینسون و  71فرد سالم همسان مورد مطالعه قرار گرفتند.
اندازهگیری نیرو ایستادند و نوسانات وضعی در دو حالت چشم باز و بسته با سه تکرار در هر حالت ثبت

شرکتکنندگان به مدت  7دقیقه بر سکوی
شد .پارامترهای خطی دامنه ،طول مسیر ،سرعت و ریشه میانگین مربعات مرکز فشار و متغیر غیرخطی آنتروپی تقریبی در دو راستای قدامی/خلفی و
داخلی/خارجی محاسبه گردید .آنالیز نهایی اطالعات با آزمون ) Mixed ANOVA (2×2انجام شد.
یافتهها :مقدار میانگین پارامترهای طول مسیر و سرعت مرکز فشار در راستای قدامی/خلفی و داخلی/خارجی بهطور معناداری در گروه بیمار بیشتر

از گروه سالم بود ( )P ≤ 8/820و با بستن چشمان در هر دو گروه افزایش قابل مالحظه یافت ( .)P ≤ 0/017مقدار میانگین آنتروپی تقریبی
قدامی/خلفی و داخلی/خارجی مرکز فشار در گروه بیمار بیشتر از گروه سالم بود اما تفاوت معناداری نداشت .البته با حذف اطالعات حس بینایی در
هر دو گروه بیمار و کنترل افزایش قابل مالحظه یافت (.)P ≤8/820
نتیجهگیری :بر اساس هر دو گروه پارامترهای خطی و غیرخطی مرکز فشار بیماران در مراحل ابتدایی پارکینسون دارای یک بیثباتی وضعیتی

آنها به حس بینایی جهت کنترل تعادل ایستایی بیشتر از افراد سالم نیست.
یباشند .البته وابستگی 
ایستایی ساب کلینیکال م 
کلید واژهها :ثبات ،آنالیز خطی ،غیرخطی ،پارکینسون ،کنترل بینایی
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مقدمه
بیماری پارکینسون یک بیماری مخرب اعصاب است که منجر
یشود .بیماران
به اختالالت حرکتی و غیر حرکتی متعددی م 
مبتال به پارکینسون از مشکالت مختلفی چون کاهش وزن،
بزاق بیش از حد ،یبوست ،افت فشار وضعیتی ،اختالالت
یثباتی وضعیتی
خواب ،اختالالت خلقی ،اختالالت ذهنی و ب 
یبرند ( .)1تحقیقات نشان دادهاند که بیثباتی وضعیتی
رنج م 
نندهترین شاخصه مبتالیان پارکینسون
جترین و ناتوان ک 
رای 
است و خطر افتادن را افزایش میدهد (.)5-2
محرز است که ثبات وضعیت ایستاده در انسان نیازمند
پیوستگی و یکپارچگی سیستمهای بینایی ،دهلیزی و حس
عمقی است ( .)6بر اساس نتایج مطالعه  Chastanو
همکارانش بیماران مبتال به پارکینسون خفیف در حالت
ایستاده با چشم باز و چشم بسته نسبت به افراد سالم
یثبات هستند (بهصورت افزایش نوسانات مرکز
همسانشده ب 
فشار) ولی عملکرد آنها در تستهای ثبات داینامیک
اندازهگیری نیروی متحرک) مشابه افراد
(ایستادن بر سکوی 
سالم است .این نتایج نشاندهنده مکانیسم عصبی بهکار رفته
توسط بیماران پارکینسون جهت حفظ ثبات بدن در شرایط
داینامیک است ( Armand .)7و همکارانش ثبات ایستادن
 11بیمار پارکینسون را با چشم باز و در دو حالت روشن
(( )ONبا وجود دیسکینزی (حرکات غیرعادی)) و خاموش
آنها
(( )OFFبدون وجود حرکات غیرعادی) بررسی کردند .
به این نتیجه رسیدند که ثبات بیماران پارکینسون نسبت به
افراد سالم و همچنین در وضعیت خاموش نسبت به وضعیت
روشن (بهصورت افزایش نوسانات مرکز فشار) متفاوت است
( .)8در مقابل  Bloemو همکارانش کاهش نوسانات مرکز
فشار را در بیماران مبتال به پارکینسون خفیف گزارش دادند و
علت آن را افزایش  Stiffnessبدن در این بیماران دانستهاند
( Chastan .)9و همکارانش تفاوتی بین ثبات ایستایی
بیماران مبتال به پارکینسون خفیف در دو حالت چشم باز و
چشم بسته نیافتند ( .)7نتایج مطالعهای که  Frenklakhو
همکارانش انجام دادند نشاندهنده نوسانات وضعیتی ایستایی
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نرمال در حالت چشم باز و چشم بسته در بیماران مبتال به
مطالعهای دیگر

پارکینسون خفیف بود ( .)11در حالیکه نتایج
بیانگر تفاوت معنادار ثبات وضعیتی ایستایی این بیماران در
حالت چشم باز نسبت به چشم بسته است (.)11
بر اساس نتایج مطالعات ذکر شده ،در مورد ثبات وضعیتی
ایستایی در حالت چشم باز بیماران مبتال به پارکینسون خفیف
نسبت به افراد نرمال بحث و تناقض وجود دارد .همچنین تأثیر
کنترل بینایی بر ثبات وضعیتی ایستایی این بیماران واضح و
متقن نیست .بهعالوه جهت آنالیز ثبات ایستادن دو رویکرد
کلی خطی (پارامترهایی چون دامنه ،طول مسیر و سرعت
مرکز فشار) و غیرخطی (پارامترهایی چون آنتروپی تقریبی و
لیاپونف اکسپوننت) وجود دارد ( )12ولی تا آنجا که
نویسندگان مقاله مطلعاند در بررسی ثبات ایستایی بیماران
مبتال به پارکینسون خفیف (شدت  1بر اساس مقیاس
مقالهای وجود ندارد که از روش آنالیز
 )11( Hoehn/Yahr
یرسد پارامترهای
غیرخطی استفاده کرده باشد اگرچه بهنظر م 
غیرخطی مانند آنتروپی تقریبی در نشان دادن تأثیر اختالالت
عصبی بر ثبات ایستادن حساسیت بیشتری دارند (.)12
بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر کنترل بینایی بر
ثبات وضعیتی ایستایی بیماران مبتال به پارکینسون خفیف با
دو رویکرد خطی و غیرخطی است .فرض مطالعه بر این است
که نوسانات مرکز فشار و مقادیر آنتروپی تقریبی در این
بیماران بیشتر از گروه کنترل باشد ولی تفاوتی بین دو حالت
کنترل بینایی نسبت به گروه سالم وجود نداشته باشد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر یک پژوهش موردشاهدی شبه تجربی است
که در مرکز تحقیقات اسکلتی عضالنی دانشکده توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد 17 .بیمار مبتال به
پارکینسون و  17فرد سالم به روش نمونهگیری غیر تصادفی
ساده در مطالعه وارد شدند .گروه بیمار و سالم بر اساس سن،
جنس ،قد و وزن همسان شدند .جدول  1مشخصات
دموگرافیک شرکتکنندگان و نتایج همسانسازی دو گروه را
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یدهد .به تمامی افراد راجع ماهیت پژوهش آگاهی
نمایش م 
داده شد و فرم رضایتنامه کتبی قبل از ورود به مطالعه در

اختیارشان قرا گرفت .کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان از نظر اخالقی این طرح را تأیید کرد.

جدول  .0مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان
سن (سال)

جنس
(آقایان :خانمها)

قد
(سانتیمتر)

وزن
(کیلوگرم)

نمره مقیاس
UPDRS

گروه بیمار ( تعداد= 71نفر )

51/23 ± 70/41

72:5

795/55 ± 5

11/94 ± 71/11

5/417 ± 1/942

گروه سالم ( تعداد= 71نفر )

51/47 ± 3/39

72:5

791/94 ± 5/13

13/15 ± 71/31

-

P-Value

00/459

0/ 5

0/145

0/145

-

مقادیر  P value ≤ 1/15معنادار در نظر گرفته شده است.

معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از :تشخیص پارکینسون
ایدیوپاتیک ،شدت خفیف بیماری پارکینسون (شدت  1بر
اساس مقیاس  ،)11( )Hoehn/Yahrدرمان با لوودوپا یا
شتر از  22از مقیاس
ستهای دوپامین ،نمره بی 
آگونی 
 ،)12( MMSEعدم وجود رعشه یا حرکات غیرعادی پا ،عدم
عهای
سابقه دیابت ،بیماری ارتوپدی یا عصبی دیگر یا هر ضای 
که بر ثبات وضعیتی اثرگذار باشد ،عدم مشکالت روحی-
روانی و ذهنی و عدم اختالل بینایی یا شنوایی اصالح نشده.
تشخیص کلینیکی پارکینسون ایدیوپاتیک در تمامی بیماران
توسط یک متخصص در تشخیص و درمان اختالالت حرکتی
انجام شد .شدت بیماری با مقیاس ) UPDRS(ІІІو
 Hoehn/Yahrبررسی شد ( .)15بیماران در بهترین وضعیت
روشن ( 1تا  2ساعت پس از مصرف دارو) تست شدند.
پارامترهای مورد استفاده در پوسچروگرافی از نیروهایی که
یشوند مشتق
حین ایستادن از طرف بدن علیه زمین اعمال م 
اندازهگیری نیرو که فرد
یشوند ،این نیروها توسط سکوی 
م
یشوند .نقطه اثر نیروی
حین تست روی آن میایستد ثبت م 
عکسالعمل زمین که تحت عنوان مرکز فشار ( Center of
یکند
 )pressureشناخته شده است با نوسانات بدن نوسان م 
و تغییرات کنترل وضعیتی بدن بهصورت تغییرات
یشود .در تستها از افراد
مشخصههای مرکز فشار نمودار م 

اندازهگیری نیرو
خواسته شد به مدت  61ثانیه روی سکوی 
یمتر مربع) بایستند و از حرکات ارادی
(کیستلر  51 × 61سانت 
بدن ،خوردن و صحبت کردن خودداری نمایند .نوسانات
وضعیتی افراد در دو حالت چشم باز و چشم بسته با سه تکرار
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از هر حالت ثبت گردید .میزان کراستاک خروجی سکوی
اندازهگیری نیرو در راستای قائم کمتر از  %1بود .حین

تستهای با چشم باز ،افراد به عالمت " "Xکه در فاصله

 2/5متری و همسطح چشمان روی دیوار نصب شده بود ،نگاه
اندازهگیری

یکردند .پس از هر تست فرد از روی سکوی
م
یرفت و قبل از تست بعدی روی صندلی استراحت
نیرو کنار م 
میکرد .ترتیب حاالت (چشم باز و چشم بسته) برای تمامی
افراد بهصورت تصادفی انتخاب گردید .فاصله پاها حین
اندازهگیری نیرو برای هر فرد بهاندازه
ایستادن روی سکوی 
عرض شانه و از طریق رسم جای پا بر روی سکو در تمام
تستها ثابت و بدون تغییر در نظر گرفته شد .فرکانس

نمونهگیری  121هرتز بود و اطالعات با فیلتر باترورث

نگذر با فرکانس  11 Cut offهرتز فیلتر گردید .ثبات
پایی 
وضعیتی از طریق  11پارامتر خطی مرکز فشار شامل دامنه
نوسان مرکز فشار در جهت قدامی/خلفی ،دامنه نوسان
مرکز فشار در جهت داخلی/خارجی ،طول مسیر مرکز فشار
در جهت قدامی/خلفی ،طول مسیر مرکز فشار در جهت
داخلی/خارجی ،طول مسیر کل نوسان مرکز فشار ،سرعت
نوسان مرکز فشار در جهت قدامی/خلفی ،سرعت نوسان
مرکز فشار در جهت داخلی/خارجی ،سرعت نوسان کل
مرکز فشار ،ریشه میانگین مربعات مرکز فشار در جهت
قدامی/خلفی و ریشه میانگین مربعات مرکز فشار در جهت
داخلی/خارجی اندازهگیری شد .فرمول محاسباتی
پارامترهای مذکور در ادامه آورده شدهاند (.)17-16
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(Exc X (mm) = xmax -xmin )1
(Exc Y (mm) = ymax -ymin )2
()3
()4
()0

= )Path X (mm
= )Path Y (mm
= )Path T (mm
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= RMS Y

جهت آنالیز غیرخطی مرکز فشار پارامتر آنتروپی تقریبی
استفاده گردید .روش محاسباتی این پارامتر روش پیشنهادی
 Pincusو  Kafmanبود که در چندین مقاله مورد استناد
قرار گرفته است ( .)21-18در مطالعه حاضر آنتروپی تقریبی
بهصورت ) ApEn (m ،r ،nتعریف شده است که
mبعدجاسازی r ،تلرانس و  nنقاط اطالعاتی ورودی است و
فرمول محاسباتی آن به صورت زیر است:

توزیع نرمال دادهها از طریق تست  Shapiro-wilkو در
سطح معناداری  1/15بررسی شد .از آنجا که دادهها توزیع نرمال

016

داشتند در آنالیز نهایی از آزمون ( groups × visual
 Mixed ANOVA 2× 2 )controlاستفاده
گردید .تمامی آنالیزها با نرمافزار  SPSSنسخه 16
( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILانجام
شد.
یافتهها
میانگین دامنه مرکز فشار در جهت قدامی/خلفی در حالت
چشم باز در گروه مبتال به پارکینسون 21/82 ± 5/62
یمتر و در حالت چشم بسته بدون تغییر قابل مالحظهای
میل 
یمتر رسید .در گروه نرمال میانگین
به  22/71 ± 2/69میل 
دامنه مرکز فشار در جهت قدامی/خلفی از  21/21± 9/57در
یمتر در حالت چشم
حالت چشم باز به  21/91 ± 11/99میل 
بسته رسید .همانطور که در جدول شماره  2دیده میشود
تأثیر گروه ،تأثیر بینایی و اثر متقابل هر دو عامل بر دامنه
مرکز فشار در جهات قدامی/خلفی و داخلی/خارجی معنادار
نبود .نتایج آزمون  Mixed ANOVAبیانگر تأثیر معنادار
گروه ( )F1, 32 = 5/272 ،P ≤ 1/128و بینایی
( )F1, 32 = 12/116 ،P ≤ 1/111بر پارامترهای طول
مسیر و سرعت مرکز فشار در جهت قدامی/خلفی است .در
کل ،مقادیر میانگین طول مسیر مرکز فشار در جهت
قدامی/خلفی در گروه بیمار بیشتر از گروه سالم بود .این مقدار
یمتر در حالت چشم
در گروه بیمار از  228/89 ± 81/18میل 
یمتر در حالت چشم بسته
باز به  121/75 ± 177/22میل 
افزایش یافت .همین مقدار در گروه سالم با بستن چشمان از
یمتر
یمتر به  222/11 ± 75/11میل 
 211/86 ± 21/99میل 
رسید .میزان افزایش میانگین سرعت مرکز فشار در جهت
قدامی/خلفی با بستن چشمان در گروه بیمار  %17و در گروه
سالم  %21بود .افزایش میانگین طول مسیر و سرعت مرکز
فشار در جهت قدامی/خلفی بدنبال حذف اطالعات بینایی در
هر دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد .نمودار  1و  2مقادیر
طول مسیر مرکز فشار در جهت قدامی/خلفی را در هر دو
یدهد.
گروه و در هر دو حالت چشم باز و بسته نشان م 
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میانگین طول مسیر و سرعت مرکز فشار در جهت
داخلی/خارجی در تمام حاالت بینایی (چشم باز و چشم بسته)
در گروه مبتال به پارکینسون بیشتر از گروه سالم بود و بر
اساس این پارامتر تأثیر گروه و بینایی هر دو معنادار بود ( به
ترتیب  F1, 32 = 6/117 ،P ≤ 1/121و ،P ≤ 1/111
 .) F1, 32 = 5/119مقدار میانگین طول مسیر مرکز فشار

در جهت داخلی/خارجی در گروه بیمار 118/85 ± 21/21
یمتر با چشم
یمتر باچشم باز و  167/29 ± 78/25میل 
میل 
بسته و در گروه سالم به ترتیب  111/12 ± 26/19و
یمتر در حالت چشم باز و بسته بود.
 121/11 ± 21/62میل 

جدول 2*2 Mixed ANOVA .6

دامنه مرکز
فشار
قدامی/خلفی
(میلیمتر)

تأثیر گروه

تأثیر بینایی
اثر متقابل
گروه×
بینایی

دامنه مرکز فشار
داخلی/خارجی
(میلیمتر)

طول مسیر

طول مسیر

طول مسیر

سرعت مرکز

سرعت مرکز

مرکز فشار

مرکز فشار

کلی مرکز

فشار

فشار

قدامی/خلفی

داخلی/خارجی

فشار

قدامی/خلفی

داخلی/خارجی

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر/دقیقه)

(میلیمتر/دقیقه)

سرعت کلی
مرکز فشار
(میلیمتر/دقیقه)

ریشه میانگین
مربعات مرکز فشار
قدامی/خلفی
(میلیمتر)

ریشه میانگین
مربعات مرکز
فشار
داخلی/خارجی
(میلیمتر)

= F1,32
0/057

= F1,32
0/572

= F1,32
5/214

= F1,32
9/001

= F1,32
5/593

= F1,32
5/214

= F1,32
9/001

= F1,32
5/593

= F1,32
4/353

= F1,32
70/910

P ≤0/115

P ≤0/114

P ≤0/025

P ≤0/020

P ≤0/027

P ≤0/025

P ≤0/020

P ≤0/027

P ≤0/011

P ≤0/001

= F1,32
0/143

= F1,32
0/411

= F1,32
74/179

= F1,32
5/703

= F1,32
72/491

= F1,32
74/179

= F1,32
5/703

= F1,32
72/491

= F1,32
2/497

= F1,32
2/055

P ≤0/553

P ≤0/575

P ≤0/007

P ≤0/017

P ≤0/007

P ≤0/007

P ≤0/017

P ≤0/007

P ≤0/721

P ≤0/755

= F1,32
0/941

= F1,32
0/505

= F1,32
2/099

= F1,32
7/274

= F1,32
7/533

= F1,32
2/099

= F1,32
7/274

= F1,32
7/533

= F1,32
7/355

= F1,32
0/715

P ≤0/423

P ≤0/457

P ≤0/790

P ≤0/213

P ≤0/715

P ≤0/790

P ≤0/213

P ≤0/715

P ≤0/712

P ≤0/175

مقادیر  P value ≤ 1/15معنادار در نظر گرفته شده است.

نمودار  .0تأثیر گروه بر طول مسیر قدامی خلفی مرکز فشار
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نمودار  .6تأثیر بینایی بر طول مسیر قدامی خلفی مرکز فشار

یمتر به 272/127 ± 81/69
 211/611 ± 22/21میل 
یمتر تغییر قابل مالحظهای یافت .چنانکه مالحظه
میل 
یشود در کل حاالت ،میانگین طول مسیر کلی مرکز فشار
م
بیماران مبتال به پارکینسون نسبت به افراد سالم همسان
بیشتر است ( )F1, 32 =5/869 ،P ≤ 1/121و در هر دو
گروه ،با از دست رفتن درون دادهای بینایی بهدنبال بستن
ییابد
چشمان مقدار پارامتر مذکور افزایش معنادار م 
( )F1, 32 =12/267،P ≤ 1/111البته این افزایش در دو
گروه برابر است .نتایج در جدول شماره  1ارائه شده است.

نمودار  1و  2مقادیر طول مسیر مرکز فشار در جهت
داخلی/خارجی را در هر دو گروه و در هر دو حالت چشم باز و
یدهد .پارامتر دیگر مرکز فشار که در این مطالعه
بسته نشان م 
بررسی گردید طول مسیر کلی مرکز فشار بود که بر اساس
طول مسیر مرکز فشار در جهات قدامی/خلفی و داخلی/خارجی
یشود .میانگین این پارامتر در گروه بیمار از
محاسبه م 
یمتر در حالت چشم باز به
 286/85 ± 85/977میل 
یمتر در حالت چشم بسته افزایش
 181/51 ± 191/76میل 
معنادار یافت .همچنین در افراد سالم مورد مطالعه با بستن
چشمان مقدار میانگین طول مسیر کلی مرکز فشار از

جدول  .1مقادیر پارامترهای مرکز فشار در حالت چشم باز و بسته

گروه

بیمار
(میانگین
±
انحراف
معیار)
سالم
(میانگین
±
انحراف
معیار)

وضعیت
چشمان

باز

دامنه مرکز فشار

دامنه مرکز فشار

قدامی/خلفی

داخلی/خارجی

(میلیمتر)

(میلیمتر)

20/54±5/94

5/25±1/33

طول مسیر

طول مسیر

مرکز فشار

مرکز فشار

قدامی/خلفی

داخلی/خارجی

(میلیمتر)

(میلیمتر)

245/53±50/15

715/55±47/41

طول مسیر

سرعت مرکز فشار

سرعت مرکز فشار

سرعت کلی

کلی مرکز فشار

قدامی/خلفی

داخلی/خارجی

مرکز فشار

(میلیمتر)

(میلیمتر/دقیقه)

(میلیمتر/دقیقه)

(میلیمتر/دقیقه)

259/55±55/311

431/15±52/52

211/93±52/52

511/10±717/35

ریشه میانگین

ریشه میانگین

مربعات مرکز فشار

مربعات مرکز فشار

قدامی/خلفی

داخلی/خارجی

(میلیمتر)

(میلیمتر)

27/44±74/21

75/03±70/52

بسته

22/10±4/93

5/25±1/73

140/15±711/22

791/43±15/25

157/51±730/19

957/50±154/45

114/35±759/50

191/09±157/41

27/29±72/93

79/49±3/15

باز

27/27±3/51

1/14±2/19

200/59±40/33

777/74±29/73

210/90±44/27

407/12±57/33

222/21±52/15

497/73±55/41

75/71±9/17

9/95±1/13

بسته

20/31±70/33

016

9/39±1/45

242/71±15/01

727/00±47/92

212/72±57/93

454/29±750/01

242/00±51/25

544/25±791/15

72/77±5/11
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نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای ریشه میانگین مربعات
مرکز فشار بدون آنکه در شرایط کنترل بینایی مختلف مورد
اثر واقع شوند بهصورت افزایش معنادار مقادیر میانگین در
بیماران مبتال به پارکینسون خفیف نسبت به افراد سالم
همسان نمایانگر وضعیت ثبات این بیماران در حالت ایستاده
یباشند ( )F1, 32 = 2/989 ،P ≤ 1/111در جهت
م
قدامی/خلفی )F1, 32 = 11/611،P ≤ 1/111( ،در جهت
داخلی/خارجی) .البته ریشه میانگین مربعات مرکز فشار در
جهت داخلی/خارجی بیشتر از سایر متغیرهای مرکز فشار
یگیرد .پارامتر غیرخطی که در این
تحت تأثیر بیماری قرار م 
مطالعه مورد استفاده قرار گرفت آنتروپی تقریبی بود .مقدار
میانگین آنتروپی تقریبی گروه بیمار در جهت قدامی/خلفی در
وضعیتهای چشم باز و چشم بسته بهترتیب  1/115 ± 1/112و

 1/182 ± 1/118بود و در گروه سالم با بستن چشمان از
 1/252 ± 1/162به  1/121 ± 1/197افزایش یافت .مقدار
میانگین آنتروپی تقریبی در جهت داخلی/خارجی در حالت
چشم باز ،در گروه مبتال به پارکینسون  1/156± 1/161و در
گروه کنترل  1/129 ± 1/118بود و در وضعیت چشم بسته
بهترتیب  1/199 ± 1/121و  1/122 ± 1/162بود .افزایش
مقدار میانگین دو پارامتر غیر خطی مذکور در حالت چشم
بسته نسبت به حالت چشم باز در هر دو گروه معنادار بود
( ،)F1, 32 = 19/112 ،P ≤ 1/111آنتروپی تقریبی
قدامی/خلفی و ( ،)F1, 32 = 5/5 ،P ≤ 1/125آنتروپی
تقریبی داخلی/خارجی) .اما تأتیر گروه و اثر متقابل بینایی و
گروه بر این پارامترها قابل توجه نبود.

نمودار  .1تأثیر گروه بر طول مسیر داخلی/خارجی مرکز فشار

نمودار  .6تأثیر بینایی بر طول مسیر داخلی/خارجی مرکز فشار
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خطی کمیت نوسانات مورد نظر است و در این روش بزرگی
نوسانات مرکز فشار در یک دوره زمانی بررسی میشود (.)22-21
در مقابل در روش غیرخطی کیفیت و الگوی نوسانات مرکز
فشار مورد توجه قرار میگیرد ( .)21-22در بعضی مطالعات از
آنتروپی تقریبی با هدف ارزیابی عملکرد سیستم عصبی
عضالنی در کنترل ثبات ایستایی استفاده شده است (.)25-21
تغییرات این پارامتر مرکز فشار بیانگر نحوه تعامل سیستم
عصبی عضالنی با محیط پیرامون و میزان کارآمدی آن است.
نهایتاً نتیجهگیری میشود با وجود اینکه افراد در مراحل
ابتدایی بیماری پارکینسون از نظر بالینی متعادل هستند،
عملکردشان جهت کنترل ثبات وضعیتی ایستاده کاهش یافته
است.
همانگونه که درجدول شماره  5نشان داده شده است هر
دو گروه سالم و بیمار جهت حفظ ثبات وضعیتی ایستاده به
حس بینایی وابستهاند .پارامترهای خطی و غیرخطی مرکز
فشار این وابستگی را تأیید میکنند .نتایج مطالعه حاضر
برخالف نتایج پژوهش  Chastanمیباشد .در پژوهش وی
نوسانات مرکز فشار در گروه های سالم و بیمار در هر دو
حالت چشم باز و بسته نرمال بود (.)7

بحث
بیماران مبتال به پارکینسون از مشکالت مختلفی رنج میبرند
که یکی از مهمترین آنها اختالل تعادل است .در متون
موجود شواهد کافی و متقن در مورد تفاوت یا عدم تفاوت
تعادل بیماران مبتال به شدت خفیف پارکینسون با افراد سالم
وجود ندارد .بهعالوه واضح نیست که حس بینایی ثبات
وضعیتی این بیماران را تحت تأثیر قرار میدهد یا خیر.
همانطور که در جدول  2مشاهده شد مقادیر میانگین
بیشتر پارامترهای خطی مرکز فشار در گروه بیمار بهطور
معناداری بیشتر از گروه سالم است .این بدین معناست که بر
اساس رویکرد خطی بیماران مبتال به پارکینسون خفیف تعادل
ضعیفتری نسبت به گروه کنترل دارند .از طرفی میانگین
متغیر غیرخطی مرکز فشار (آنتروپی تقریبی) خصوصاً در جهت
داخلی/خارجی در گروه بیمار بیشتر بود و از این رو با رویکرد
غیرخطی هم بیثباتی گروه بیمار تأیید میشود (جدول .)2
نتایج مطالعه حاضر یافتههای پژوهش  Armandو همکاران
را تصدیق میکند و خالف گزارشات  Bloemاست (.)9-8
البته الزم است متذکر شویم که در هر دو مطالعه یاد شده
نوسانات مرکز فشار با رویکرد خطی آنالیز گردیدهاند .در روش

جدول  .6مقادیر پارامترهای مرکز فشار در حالت چشم باز و بسته
وضعیت چشمان

گروه
بیمار (میانگین ±انحراف معیار)

سالم (میانگین ±انحراف معیار)

آنتروپی تقریبی قدامی/خلفی

آنتروپی تقریبی داخلی/خارجی

باز

0/105±0/772

0/759±0/091

بسته

0/154±0/715

0/733±0/720

باز

0/254±0/094

0/723±0/015

بسته

0/120±0/031

0/742±0/094

جدول 2*2 Mixed ANOVA .5
گروه
تأثیر گروه

تأثیر بینایی

اثر متقابل گروه× بینایی

آنتروپی تقریبی قدامی/خلفی

آنتروپی تقریبی داخلی/خارجی

F1, 32 = 2/509

F1, 32 = 1/215

P ≤ 0/704

P ≤ 0/052

F1, 32 = 13/174

F1, 32 = 5/500

P ≤ 0/000

P ≤ 0/025

F1, 32 = 0/251

F1, 32 = 7/534

P ≤ 0/539

P ≤ 0/279

مقادیر  P value ≤ 1/15معنادار در نظر گرفته شده است.
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نتایج آزمون  ANOVAنشان داد تغییرات ثبات
وضعیتی بیماران پارکینسون به دنبال بستن چشمان مشابه
افراد سالم است .در واقع چنین استنباط می شود که
وابستگی بیماران پارکینسون به حس بینایی جهت حفظ
تعادل بیشتر از افراد سالم نیست چیزی که با نتیجه مطالعه
 Czechowiczهم خوانی دارد ( .)11به نظر می رسد در
شدت مالیم بیماری حس عمقی هنوز کارآ مد است و
می تواند در حالت چشم بسته و حذف اطالعات بینایی نقش
جبرانی در حفظ تعادل داشته باشد و در واقع اطالعات حس
بینایی اضافی است .در تعدادی از مطالعات وابستگی ثبات
وضعی افراد به حس بینایی نشان داده شده است .در
پژوهشی که  Dornanبر افراد قطع عضو انجام داد
مشخص گردید ثبات وضعی این گروه از افراد پس از قطع
عضو با هدف جبران فقدان اطالعات حسی دریافتی از مچ
پا و پا به حس بینایی وابسته می شود .البته با گذشت یک
سال از قطع عضو توانمندی این افراد افزایش یافته و
وابستگی شان به حس بینایی کمتر می شود ( .)26با این
وجود نیازمندی بیماران مبتال به پارکینسون به حس بینایی
بیشتر از افراد سالم نیست.
نتایج مطالعه حاضر با رویکرد خطی نشان داد بیماران
در مراحل ابتدایی پارکینسون دارای یک بی ثباتی وضعیتی
اینفراکلینیکال می باشند ( .)22 ،7هم چنین توانایی سیستم
عصبی عضالنی آن ها در سازگاری صحیح نسبت به محیط
کاهش یافته است.
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نتیجهگیری
بیماران در مراحل ابتدایی پارکینسون دارای یک بیثباتی
وضعیتی ساب کلینیکال میباشند .البته وابستگیشان به حس
بینایی جهت کنترل تعادل ایستایی بیشتر از افراد سالم نیست.
پیشنهادها
در تحقیق حاضر محدودیتهایی نیز وجود داشت ازجمله این که
آنالیز غیرخطی تنها با استفاده از یک پارامتر (آنتروپی تقریبی)
انجام شد در حالیکه در آنالیز خطی از  11پارامتر استفاده شد .از
این رو توصیه میشود جهت رفع این محدودیت در مطالعات
بعدی از متغیرهای غیرخطی دیگر مانند Lyopunov
 Exponentو Correlation Dimensionاستفاده
گردد .همچنین مقایسه ثبات وضعیتی ایستایی در شدتهای
مختلف بیماری پارکینسون با دستکاری ترکیبی حس بینایی و
یشود.
حس عمقی پیشنهاد م 
تشکر و قدردانی
تهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در
نویسندگان مقاله حمای 
راستای اجرای این پژوهش ارج مینهند .همچنین از جناب آقای
دکتر اسرافیلیان و سرکار خانم دکتر مروی که در زمینه فیلترینگ
اطالعات مرکز فشار و آنالیز آماری یاری نمودند کمال تشکر را دارند.
این مقاله از پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی ارشد خانم مینا
میراحمدی استخراج گردیده است.
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The effect of visual control on quiet stance stability in early stage
Parkinson’s disease using linear and nonlinear approaches
Mina Mirahmadi*, Mohammad Taghi Karimi1, Vahid Shaygan Nejad2, Javid Mostamand3
Original Article

Abstract
Introduction: Parkinson’s disease (PD) is a chronic disorder in basal ganglia with such cardinal signs as resting
tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability. Various studies have evaluated quiet stance postural stability in
mild PD but no consensus seems to exist between researchers on this issue. Therefore, the aim of this study was to
evaluate stance stability of people who experience early stage of PD using both linear and non-linear approaches.
Moreover, exploring the effect of visual control on quiet stance postural control in this group of people was also of
interest.
Materials and methods: 17 patients at early stage of Parkinson disease (H&Y scale: 1) and 17 normal matched
people were recruited. They were asked to stand on the force plate for 1 minute and postural sway was recorded in
two conditions (Opened Eyes and Closed Eyes) with three trials for each condition. The postural stability were
evaluated with the linear COP measures of excursion; path length; velocity; Root Mean Square (RMS) and one
nonlinear parameter; i.e., Approximate Entropy (ApEn) in both directions of anteroposterior (AP) and mediolateral
(ML). A 2×2 mixed ANOVA was used for data analysis.
Results: The mean values of COP path length and velocity in AP and ML directions were significantly more in PD
group in comparison with control group (P ≤ 0.028) and increased significantly with eye closure in both groups
(P≤ 0.031). The mean values of COP ApEn in AP and ML directions were insignificantly more in PD patients,
however they increased significantly after eye closure in both groups (P≤ 0.025).
Conclusion: Early stage PD patients have a subclinical postural instability based on both linear and nonlinear COP
measures but their dependency to visual sense is not more than healthy subjects to control quiet stance stability.
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