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چکيده
اماس بيماري مادامالعمري است که به شکلهاي مختلف فرد را درگير ميکند .شناخت ويژگيهاي تعادلي
انواع مختلف اين بيماري مزمن و مقايسه آن با افراد سالم متخصصان را در کنترل عوارض انواع مختلف اين
بيماري ياري ميدهد .هدف اين تحقيق شناسايي خصوصيات تعادلي ايستا و پوياي افراد مبتع به اماس و
مقايسه آنها با افراد سالم بود 02 .زن بيمار مبتع به اماس در سه گروه ( 27عودکننده -فروکش کننده10 ،
پيشرونده ثانويه 11 ،پيشرونده اوليه) و  26زن سالم بهعنوان گروه کنترل در اين پژوهش شرکت کردند.
آزمون تعادل ايستا (حالت استاتيک) و پويا (حالت ديناميک با درجه هشت) به صورت کلي ،جانبي و عقبي-
جلويي توسط دستگاه بايودکس از هر چهار گروه به عمل آمد .از آزمون کلموگروف اسميرنف جهت بررسي
طبيعي بودن توزيع دادهها و آزمون کاي-اسکور (مجذور خيدو) براي بررسي ارتباط بين پارامترهاي تحقيق
با نوع بيماري اماس استفاده شد .جهت مقايسه پارامترهاي پژوهش بين زنان سالم و مبتع به بيماري اماس
درصورت طبيعي بودن توزيع دادهها از آزمون  tنمونههاي مستقل استفاده شد .نتايج نشان داد که بين شاخص
تعادل کل و سطح جانبي در حالت ايستا و پويا در زنان مبتع به انواع مختلف بيماري اماس تفاوت معنيدار
وجود دارد ( .)P<6/60گروه اماس پيشرونده اوليه تعادل ايستا و پوياي ضعيفتر و گروه اماس عود کننده-
فروکش کننده تعادل ايستا و پوياي قويتري در مقايسه با گروههاي ديگر داشتند .بين تعادل ايستا و پوياي
انواع مختلف بيماران اماس در سطح قدامي -خلفي اختعف معنيدار مشاهده نشد ( .)P>6/60در حالي که
اختعف بين شاخص تعادل ايستا و پويا در همه سطوح بين گروه کنترل و بيماران اماس معنيدار بود
( .)P<6/60با توجه به يافتههاي تحقيق ،زنان مبتع به اماس عودکننده -فروکش کننده تعادل ايستا و پوياي
بهتري نسبت به انواع پيشرونده ،خصوصاً پيشرونده اوليه ،داشتند .تعادل ايستا و پوياي زنان مبتع به انواع
اماس ضعيفتر از زنان سالم بود.
واژههاي کليدي :اماس ،تعادل ايستا ،تعادل پويا.
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مقدمه

بيماري مزمن سيستم عصبي مرکزي ،اماس ،رايجترين بيماري عصبي پيشرونده در جوانان است ( )1که از آن
بهعنوان يکي از علل عمده زمينگيرشدن در دوران جواني ( )3نام برده ميشود .تا به امروز نه تنها روشهماي
پيشگيري ،درمان و ريشهکني بيماري اماس از ديد محققان نامکشوف است ،بلکه علت اصلي بروز آن نيمز در
هالهاي از ابهام قرار دارد .در اروپا از هر  166.666نفر حدود  36مورد به بيماري اماس مبتع هستند و سماالنه
 2/0تا  3/7نفر به اين آمار اضافه ميشوند ( .)12هرچند از تعداد مبتعيان بمه اماس در ايمران آممار دقيقمي در
دست نيست ،شواهد حکايت از رشد روزافزون اين بيماري در کشور دارد.
ويژگيهاي متعددي در مبتعيان به بيماري اماس بيش از سايرين مشاهده شده کمه وضمعيت معيشمتي ،سمطح
فرهنگ و سواد در خانواده ،مشکعت خمانوادگي ،تغذيمه ،آسميبهما و مشمکعت عصمبي و حتمي وضمعيت
جغرافيايي محل سکونت از اين جملهاند ( .)0همتي و همکاران ( )1343گزارش کردند کمه بيمماري اماس در
افراد با تحصيعت باالتر بيشتر ديده ميشود .به نور نميرسد پيشآگهمي در امکمان ابمتعي جواممع ايرانمي و
غربي اختعف معناداري داشته باشد .وضعيت تأهل بر ابمتع بمه بيمماري تمأثير نداشمت و در  16/1درصمد از
بيماران سابقه مثبت خانوادگي وجود داشت ( .)1عليرغم ناشناختهبمودن علمل اصملي بمروز ايمن بيمماري و
همچنين افزايش روبهرشد بيماري اماس ،محققان در تعش هستند که با شناسايي عوامل ممؤثر در بمروز ايمن
ناهنجاري ،براي بهبود و درمان آن اقدام نمايند .اگرچه با استناد به مطالعات انجامگرفته ،بيماري اماس به دليل
ناهنجاري در بخش عصبي به وجود ميآيمد ،بمه يقمين مميتموان انتومار داشمت کمه در سماختار و عملکمرد
بيومکانيکي فرد مبتع اثر بگذارد .از همين رو ،شناسايي مشخصات فيزيکي بيماران مبتع به اماس گمامي ممؤثر
و مثبت محسوب ميشود.
تعادل ،توانايي حفظ پايداري است .وقتي بدن از درجه استحکام خوبي برخوردار باشد ،به طوري کمه بتوانمد
در مقابل نيروهايي که قصد برهم زدن تعادل او را دارند مقاومت نمايد ،در اين صورت تعادل پايدار است .در
غير اين صورت ،تعادل ناپايدار است .تعادل بر دو نوع اسمت :تعمادل ايسمتا کمه توانمايي حفمظ پايمداري در
وضعيت ثابت است و تعادل پويا که توانايي حفظ پايداري در حال حرکت است ( .)1ناهنجاري در تعمادل از
رايجترين عوارض در بيماري اماس است .اين عارضه با فاکتورهاي خطري چون زمينخموردن و ممانعمت از
انجام فعاليتهاي روزمره در ارتباط است ( .)11از آنجايي که زمينخوردن در ميان مبتعيان به اماس ميمانگين
قابل معحوۀ نهمرتبه در سال را دارد ،نياز به روشهاي گوناگون ارزيابي سيستم تعادلي به منوور دسمتهبنمدي
درجه ناتواني اين بيماران نياز احساس ميشود.
با وجود گرايش جديد محققان ايراني و خارجي به پژوهش در مورد جنبههاي رواني و فيزيولوژيکي بيمماري
اماس ،ميزان توجه به تأثيرپذيري و تأثيرگذاري ناهنجاريهاي قامتي و تعادلي در بين ايمن بيمماران کمم بموده
است .اين در حالي است که وجود ععئمي از اختعل در اين خصوصيات در مبتعيمان مشماهده شمده اسمت.
فرزويک ،موريس و ووئل در سال  2666گزارش کردند که بيماران مبتع به اماس تعادل ضعيفتمري در اکثمر
آزمونهاي تعادلي ميداني نسبت به افراد سالم دارند ( .)14کاتانئو و همکارانش ( )2662نيز اععم کردنمد کمه
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تعادل بيماران مبتع به اماس در سطح پاييني قرار دارد و اين ميزان بسمته بمه محمل درگيمر بيمماري در افمراد
متفاوت است ( .)12پژوهشها حاکي از اين است که تعادل بيمماران مبمتع بمه اماس در سمطوح سماجيتال و
فرونتال ضعيفتر از افراد سالم است ( .)23گرچه نتايج اين پژوهشها مشابه يکديگر هسمتند ،ابمزار سمنجش
تعادل مورد استفاده در همه اين پژوهشها روشهاي ميداني بوده است .پژوهشي که به بررسي تعادل بيماران
مبتع به اماس بوسيله دستگاه بايودکس پرداخته باشد ،يافت نشد .تنها پژوهشي که به مقايسمه تعمادل در سمه
نوع بيماري اماس پرداخته ،نشان ميدهد که بين اختعالت تعمادلي در انمواع مختلمف بيمماري اماس تفماوت
وجود دارد ( .)13مروري بر تحقيقات انجامشده نشان ميدهد که بيماران اماس کمتر مورد توجه پژوهشمگران
قرار گرفتهاند و اند تحقيقات موجود در زمينه تعادل نيز بيشتر به تأثير تمرينات تعادلي بر تغييرات تعادل در
اين بيماران پرداختهاند .اين پژوهشها پاسخگوي اين پرسش نبودند که آيا ارتباطي بين ميزان ناهنجاريهماي
تعادلي پويا و ايستا با نوع بيمماري در بيمماران مبمتع بمه اماس وجمود دارد ..بما فمرض وجمود ارتبماط بمين
ناهنجاريهاي تعادلي و انواع بيماران اماس ،هدف از انجام اين تحقيق بررسمي رابطمه بمين وضمعيت تعمادلي
ايستا و پوياي بيماران زن مبتع به اماس با نوع اين بيماري و مقايسه آن با افراد سالم بود.
روششناسي

اين تحقيق از نوع تجربي حالنگر و کاربردي است .جامعه آماري اين پژوهش را زنان مبتع به بيماري اماس،
که عضو انجمن اماس تهران بودند ،و زنان سالم تشکيل دادند 02 .نفمر از زنمان مبمتع بمه اماس کمه توانمايي
ايستادن و گامبرداري داشتند و دستکم ششسال از شروع بيماريشان گذشمته بمود بما ميمانگين و انحمراف
استاندارد سني به ترتيب  34/2و  0/62سال به صورت تصادفي در دسترس 3 ،گروه آزمايش  27-عودکننده-
فروکش کننده 10 ،)RR( 1پيشرونده ثانويه )SP( 2و 11پيشرونده اوليه -)PP( 3را تشکيل دادند 26 .زن سالم
شهر تهران با ميانگين و انحراف استاندارد سني به ترتيب  37/0و  4/7سال که مبتع به اماس يما همر بيمماري
عصبي يا معلوليت جسمي ديگر نبودند و به صورت تصمادفي در دسمترس انتخماب شمدند ،گمروه کنتمرل را
تشکيل دادند.
براي تعيين تعادل ايستا و پوياي آزمودنيها از دستگاه تعادلسنج بايودکس استفاده شمد .بمراي تعيمين ميمزان
اختعل تعادل ايستا از حالت استاتيک دستگاه و براي تعيين ميزان اختعل تعادل پويا از درجه هشت ناپايمدار
استفاده شد .روايي دستگاه بايودکس را فارسي در سال  1340به ميزان  49/1درصد محاسمبه کمرد .در هممين
پژوهش ،پايايي آن بر اساس آلفاي کرونباخ  70درصد گزارش گرديد.

1 . Relapsing-remitting
2 . Secondery Progressive
3 . Primary Progressive
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تصوير  .1دستگاه بايودکس؛ فرد در حال تست تعادل

دستگاه بايودکس داراي يک صفحه نيرو است که درجه دشواري حالت پويماي آن از  1تما  12اسمت و يمک
حالت ايستاي کامل نيز دارد .درجه  1بيشترين ناپايداري را دارد و براي اجراي مشکلتمر اسمت و درجمه 12
کمترين درجه ناپايداري را دارد و سادهترين حالت براي اجراي تعادلي پويا است .براي هر فرد بما توجمه بمه
نحوه قرارگيري اطععات مربوط به زواياي پاها و مختصات تماس پاشنه با صفحه ثبت ميشود.
دستگاه داراي يک صفحه نمايشگر است که زمان مورد نياز و ساير مشخصات مانند نام ،استفاده از بينايي ،قد،
سن و ...را ثبت ميکند .پس از ثبت اين مشخصات مدت زمان آزمون و اسمتراحت ،تعمداد تکرارهما و درجمه
پويايي تعيين ميشود .پس از اينکه دکمه شروع زده شد يک صفحه ظاهر ميشود ،ايمن صمفحه يمک نشمانگر
دارد که در مقاطع مختلف دايرههاي موجود در صفحه حرکت ميکند .هرچه نشانگر متمرکزتر بر مرکمز دايمره
باشد ،فرد داراي تعادل بهتري است .پس از اينکه زمان انتخابي به پايان رسيد ،اطععات مختلف دستگاه ارائمه
ميشود .از آمار توصيفي براي تعيين شاخصهاي مرکزي ميانگين و انحراف معيار و از آمار اسمتنباطي آزممون
کلموگروف اسميرنف جهت بررسي طبيعي بودن توزيع دادهها و از آزمون کماي– اسمکور (مجمذور خميدو)
جهت بررسي ارتباط بين متغيرهاي مورد ارزيابي استفاده شد .همچنين درصورت طبيعي بودن توزيع دادهها از
آزمون  tنمونههاي مستقل جهت مقايسه ويژگيهاي تعادلي ايستا و پويا بين زنمان سمالم و مبمتع بمه بيمماري
اماس و در صورت عدم طبيعي بودن توزيع دادهها از آزمون  -Uمانويتني در سطح معنيداري  6/60اسمتفاده
شد.
نتايج

اطععات مربوط به ميانگين تعادل ايستا و پوياي آزمودنيهاي سالم و مبتعيان بمه اماس در سمه سمطح کلمي،
جانبي و قدامي -خلفي در جدول  1آورده شده است .همان گونه که مشاهده ميشود ،شاخص بماالنس کمل،
سطح جانبي و سطح قدامي خلفي در زنان سالم به مراتب کمتر از بيمماران مبمتع بمه اماس بمود کمه نشمان از
تعادل بهتر زنان سالم در مقايسه با مبتعيان به اماس دارد .شاخص کل تعمادل ايسمتا و پويما ،سمطح جمانبي و
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سطح قدامي -خلفي در زنان مبتع به اماس پيشرونده اوليه ضعيفتر از ساير زنان بود .تعادل ايسمتا و پويماي
مبتعيان به اماس عودکننده-فروکش کننده بهتر از ساير گروههاي بيمار بود.
تعادل

جدول  .1شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي شاخص تعادل ايستا و پويا در زنان سالم و بيمار مبتع به اماس

سالم

اماس
()RR

(6/30)6/14

(6/93 )6/0

(1/0)6/90

سطح جانبي

(6/19)6/10

(6/30 )6/10

(6/00)6/23

(1/62)6/70

سطح قدامي-
خلفي

(6/20)6/69

(6/0 )6/37

(6/41)6/07

(1/20)6/93

(6/99 )6/4

شاخص کل

(6/93)6/2

(1/77)6/97

(2/1 )1/2

(3)1/1

(2/1 )1/1

(1/4)1/1

سطح جانبي

(6/00)6/22

(6/99 )6/2

(1/67)6/23

(1/02 )6/0

(1/29 )6/07

(1/64)6/0

سطح قدامي-
خلفي

(6/02)6/32

گروه
شاخص

پويا

ايستا

شاخص

کل

(1/64)6/03

اماس ()SP

اماس
()PP

کل بيماران
اماس

ميانگين
کل

(2/2 )1/0

(1/2 )1/1

(1)1/62

(6/70)6/00

(6/60)6/01
(6/79)6/70

(1/22)6/91

(1/40)1/67

(1/07 )6/92

(1/32)6/90

* گفتني است که کمتر بودن نمره تعادل نشاندهنده وضعيت تعادل بهتر است.

در نمودار  2نسبت ناهنجاريهاي تعادلي ايستا و پوياي سه گروه بيمماران مبمتع بمه اماس بمه يکمديگر و در
سطوح مختلف نشان داده شده است .همان طور که مشاهده ميکنيد ،در هر سه گمروه اخمتعالت تعمادلي در
سطح قدامي خلفي بيش از سطح جانبي بوده است .همچنين بهنور مميرسمد کمه ناهنجماريهماي تعمادلي در
حالت پويا بيش از حالت ايستا بوده است.

نمودار  .2نسبت مشکعت تعادلي ايستا و پويا در سطوح مختلف دستگاه بايودکس

با توجه به اطععات ارائهشده در جدول  2ميتوان نتيجه گرفت که تفاوت معنيداري بين ميزان تعادل ايستا و
تعادل پويا بين زنان سالم و مبتع به بيماري اماس وجود دارد (.)P <6/60
جدول  .2نتيجه آزمون  tنمونههاي مستقل جهت مقايسه ميزان تعادل ايستا و پوياي زنان سالم و بيمار مبتع به اماس

شاخص

ميانگين تفاوت

مقدارt

سطح معنيداري

تعادل ايستا (کل)

-1/600

-0/969

6/666

تعادل پويا (کل)

-1/147

-0/047

6/666

15

رابطه ويژگيهاي تعادل ايستا و پويا با انواع بيماري ام اس در زنان

با توجه به سطح معنيداري (جدول  )3ميتوان نتيجه گرفت که بمين ميمزان تعمادل ايسمتاي و پويماي کمل و
شاخص باالنس ايستا و پويا در سطح جانبي با نوع بيماري اماس زنان مبتع به ايمن بيمماري رابطمه معنميدار
وجود دارد ( .)P<6/60همچنين ميتوان وجود رابطه معنيدار بين شاخص باالنس ايسمتا و پويما در سمطح
قدامي -خلفي و بيماري اماس را رد کرد (.)P>6/60
جدول  .3نتيجه آزمون کاي -اسکور جهت بررسي رابطه معنيدار بين شاخص تعادل ايستا در انواع بيماري اماس

تعادل

پويا

ايستا

شاخص باالنس کل

سطح جانبي

سطح قدامي -خلفي

مقدار آماره

26/022

19/477

4/947

درجه آزادي

2

0

0

سطح معنيداري

6/666

6/663

6/172

مقدار آماره

12/290

19/333

11/329

درجه آزادي

2

0

0

سطح معنيداري

6/612

6/662

6/674

بحث و نتيجه گيري

هدف اين تحقيق تعيين رابطه بين ويژگيهاي تعادلي با انواع بيماري اماس در زنان مبمتع و مقايسمه آنهما بما
افراد سالم بود .مقايسه تعادل ايستاي مبتعيان به اماس با افراد سالم نشان داد که تعمادل افمراد سمالم در هممه
سطوح بيشتر از افراد بيمار مبتع به اماس بود که احتماالً به دليل آسيب سيسمتم عصمبي ممرتبط بما تعمادل در
سيستم عصبي مرکزي در مبتعيان به اماس است .اين احتمال زماني قويتر ميشود که ميبينيم که اين نتايج با
نتايج پژوهشهاي گذشته همسو است ( .)14،23،20فرزويک ،موريس و ووئل ( )2666به اين نتيجه رسميدند
که بيماران اماس اجراي ضعيفتري در ايستايي يکپايي و ايستايي جفتي ،1آزمون واکنش عملکردي ،آزممون
باال بردن بازو ،آزمون استپ و پاسخ بيروني به اختعل داشتند ( .)14آبتين در سال  1374گزارش کرد که افراد
مبتع به اماس در آزمون برگ 2نمره ضعيفتري در گزينههاي مربوط به تعادل ايستا و نيمهپويا کسمب کردنمد
( .)0کاتانئو و همکارانش در سال  2662به منوور تشخيص خطرِ افتادن در بيماران مبتع به اسکلروز چندگانه
و گزارش اهميت مسائل مختلمف در ارتبماط بما سمقوط در بيمماران تحقيقمي بما عنموان خطمرات افتمادن در
آزمودنيهاي مبتع به اسکلروز چندگانه در ايتاليا انجام دادند و به اين نتيجه رسميدند کمه سمه دليمل مختلمف
توانايي راه رفتن ،تعادل و استفاده از عصا در ارتباط با افتادن وجود داشت .اين اختعفها به وسيله رگرسيون
منطقي تحليل شدند .اختعفها مربوط به مهارتهاي تعادلي ،آسيبديدن گامبرداري و استفاده از عصا بودنمد
( .)12پژوهش النزتا و همکارانش در سال  2662به منوور مقايسه پايداري تنه در حالت نشسمته نامتعمادل در
دو فعاليت عملکردي مختلف جالب توجه به نور ميرسد .نتايج اين پژوهش نشان داد که جابهجايي زاويهاي
تفاوت معناداري بمين بيمماران و آزممودنيهماي سمالم در همر دو سمطح سماجيتال و فرونتمال دارد .النزتما و
همکارانش مشاهده کردند که بيماران و آزمودنيهاي سمالم همر دو مشمکعت زيمادي بما پايمداري در سمطح
1. Tandem Stance
2. Berg Balance Test
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فرونتال نسبت به ساجيتال داشتند ( .)23بايد توجه داشت که اين پژوهش تعادل را در سطح نشسمته بررسمي
کرده است و احتماالً به همين دليل است که با نتمايج پمژوهش اخيمر کمه در آن بيمماران در سمطح سماجيتال
(قدامي-خلفي) نسبت به سطح فرونتال (جانبي) مشکعت تعادلي بيشتري دارند در تناقض است .نتايج نشمان
دادند که بين ميزان تعادل ايستا و نوع بيماري اماس زنان مبتع به اين بيماري رابطمه وجمود دارد .در قسممت
مربوط به شاخص باالنس کل مشخص شد که مبتعيان به اماس عودکننده -فروکش کننده نسبت به دو گمروه
اماس پيشرونده بهخصوص نوع اوليه آن تعادل بهتري داشتند .همچنين بين شماخص تعمادل ايسمتا در سمطح
جانبي با بيماري اماس رابطه معنيدار وجود داشت .اما بين شاخص باالنس ايستا در سطح قمدامي -خلفمي و
بيماري اماس رابطه معنيدار نبود .با اين حال ،نتايج نشاندهنده تعادل ضعيفتر در گروه پيشرونده نسبت بمه
عودکننده -فروکش کننده در اين سطح بودنمد .اخمتعف شماخص تعمادل کمل در بيمماران اماس عودکننمده-
فروکش کننده با اماس پيشرونده اوليه بسيار زياد و برابر با  1/27بود .اين اختعف زياد احتماالً بايد بمه دليمل
شدت بيماري در نوع پيشرونده نسبت به نوع عودکننده -فروکش کننده باشد .همان طور که پيشتر همم گفتمه
شد ،عوارض بيماري اماس در نوع پيشرونده بسيار بيشتر و ماندگارتر است .اين عوارض بمهتمدريج بيممار را
ضعيف و فرسوده ميکند تا جايي که اين ضعف به صورت دائم در فرد مبتع باقي ميماند .از جمله عموارض
متأثر از اين روند اختعالت تعادلي است که با پيشرفت بيماري رو به فزوني ميگذارد .از ديگر عموارض ايمن
نوع بيماري سستي و کرختي در پاهاست .اين عارضه به نوبه خود ميتواند بر تعادل فرد تأثيرگذار باشد .تنهما
يک پژوهش به تعيين رابطه تعادل با نوع بيماري اماس پرداخته است .اين پژوهش که سمووير و همکمارانش
در سال  2660انجام دادند ،نشان داد که تعادل ايستا در مبتعيان به اماس پيشرونده بيشمتر از  RRMSمختمل
شده بود ( .)11اين عيناً مشابه نتايجي است که در هر سه سطح از آزمون تعادل ايستا در اين پژوهش حاصمل
شد .اين همسويي در نتايج در حالي است که روشهاي اندازهگيري تعادل به کار رفته در دو پمژوهش کمامعً
مغاير يکديگر بودند .در پژوهش سووير اجراي تعادل ايستا با مجموعهاي از تستهاي باليني شامل تعمادل در
حالت ايستاده (حالت چشمان باز و بسته در پاها جدا ،پاها باهم ،ايستايي جفتي ،گامبمرداري ايسمتا ،ايسمتايي
يکپا) ارزيابي شد .بنابراين ،شايد بتوان پذيرفت که مبتعيان به اماس پيشرونده (بهخصوص پيشرونده ثانويه)،
به نسبت مبتعيان به اماس عودکننده -فروکش کننده بيشتر به اختعل در تعادل ايستا دچار ميشموند .يکمي از
کاستيهاي پژوهش سووير نسبت به اين پژوهش بيتوجهي به سطوح پايداري در آزمونهماي تعمادلي ممورد
بررسي آن است .همان طور که پيشتر اشاره شد ،در پژوهش حاضر بين تعادل ايستاي گروههاي مبتع به اماس
در سطح قدامي -خلفي اختعف معناداري مشاهده نشد و اين با نتايج سووير متناقض است .پايينبودن دقمت
اندازهگيري جزئيات در ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش سووير ميتوانمد دليمل ايمن نماهمخواني در نتمايج
باشد .نتايج پژوهش حاکي از اين بودند که افراد مبتع به اماس تعادل ضعيفتري نسمبت بمه آزممودنيهماي
گروه کنترل دارند .در زمينه تعادل پويا در بيماران اماس پژوهشهاي متعددي يافت شده که همگي متفقالقول
بر ضعف تعادل پويا در مبتعيان به اماس در مقايسه با افراد سالم تأکيد دارند ( .)14،23،20فرزويک ،مموريس
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و ووئل به اين نتيجه رسيدند که بيماران مبتع به اماس اجمراي ضمعيفتمري در آزممون واکمنش عملکمردي،
آزمون باال بردن بازو ،آزمون استپ و پاسخ بيروني به اختعل داشتند ( .)14همچنمين النزتما و همکمارانش در
سال  2662گزارش کردند که در جابهجايي زاويهاي تفاوت معناداري بين بيماران و آزمودنيهاي سالم در همر
دو سطح ساجيتال و فرونتال وجود دارد ( .)23زوچي ،جانسدوتير و کاتانئو ( )2667گزارش کردند کمه بميش
از 96درصد از بيماران مبتع به اماس نمره کمتر از  03در آزمون برگ کسب ميکنند .همچنين به اثبات رسيده
که بيماران در 23درصد موارد درگيري حرکتي دارند که شامل ضعف موضمعي ،احسماس خسمتگي و سمفتي
مفاصل است .در 14درصد موارد درگيري حسي به صورت کرختي ،گزگز ،احساس درد و سوزن سوزن شدن
است و در 32درصد موارد تاري ديد ،دو بيني و فقدان ناگهاني ديد در يک چشم وجود دارد .ضعف و سفتي
عضعت ،اختعالت حسي و ناهنجاريهاي قامتي از ععئم شايعي است که بيمار را پمس از چنمدبمار عمود و
فروکش بيماري شديداً دچار فرسودگي ميکند ( .)11در چنين وضعيتي کمترشمدن نممره تعمادلي بيمماران در
همه سطوح در مقايسه با افراد سالم طبيعي به نور ميرسد .در مورد هدف اختصاصي ديگر پژوهش که تعيين
رابطه ميزان تعادل پوياي زنان مبتع به اماس با نوع اين بيماري بود ،نتايج نشان دادند که بين ميزان تعادل پويا
و نوع بيماري اماس زنان مبتع به اين بيماري رابطه معنيدار وجود دارد .بين شاخص بماالنس پويما در سمطح
جانبي و بيماري اماس رابطه معنيدار وجود داشت ،اما بين شاخص باالنس پويا در سمطح قمدامي -خلفمي و
بيماري اماس رابطه معنيدار نبود .نتايج نشان داد که در هر سه نوع اماس مشکعت تعادل در سمطح قمدامي-
خلفي بيش از سطح جانبي است .اين يافته با نتايج پمژوهش النزتما و همکمارانش ( )2662مغمايرت دارد کمه
گزارش کردند آزمودنيهاي مبتع به اماس مشکعت زيادي با تعادل پويا در سطح فرونتال نسبت به سماجيتال
داشتهاند ( .)23احتماالً علت مغايرت نتايج ،روشهاي مورد استفاده براي ارزيابي تعادل باشد .در تنها مطالعمه
موجود در زمينه تعيين رابطه تعادل پويا با نوع بيماري اماس که سووير و همکمارانش ( )2660انجمام دادنمد،
نتايج نشان داد که تعادل در مبتعيان به اماس پيشرونده بيشتر از عودکننده -فروکش کننده مختمل شمده بمود.
همچنين تفاوت کمي بين گروه  PPMSو  SPMSدر خصوص تستهاي مختلف تعادل پويا مشاهده شمد
(.)11
نتايج پژوهش حاضر با نتايج سووير و همکاران ( )2660در موارد ذکرشده همسو بود .احتماالً اين همسمويي
به دليل شدت عوارض بيماري در انواع پيشرونده آن است .البته با تنها دو پژوهش نميتموان نومر قطعمي در
اين زمينه اععم کرد و پژوهشهاي بيشتري براي استناد الزم است .مارتين و همکارانش در سال  2660بمراي
بررسي گامبرداري در مبتعيان به اماس اين بيماران را به دو گروه با ععئم پيراميدي ( )P-msو بدون ععئمم
پيراميدي ( )nP-msتقسيم کردند و به اين نتيجه رسيدند که طول گام ،سرعت گام و تعادل در گروه با ععئم
پيراميدي ضعيفتر است ( .)20با اينکه اين تقسيمبندي با روش تقسيمبندي تحقيق حاضر يکسان نيست ،امما
از آنجا که ععئم پيراميدي به منزله پيشروندهبودن ععيم بيماري و ضعف روبه پيشرفت دراين بيماران اسمت
اين گروه را ميتوان مبتعيان به اماس پيشرونده و گروه  np-msرا مبتعيان به اماس خفيف خواند .در نتيجه
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اين پژوهش را نيز ميتوان با پژوهش اخير همسو تلقي کرد و در کل به اين نتيجه رسيد که مبتعيان بمه اماس
.پيشرونده تعادل پوياي ضعيفتري در مقايسه با نوع ديگر آن دارند
- تعادل ايستا و پويا در مبتعيان به انواع پيشرونده اماس نسبت به نوع عود کننده،با توجه به يافتههاي تحقيق
 در مقايسه افراد سالم با مبتعيان به اماس نتايج نشان داد کمه مبتعيمان بمه.فروکش کننده بيشتر مختل ميشود
.اماس تعادل ضعيفتري نسبت به افراد سالم دارند
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