ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ :ورزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﯾﺮوﺑﯿﮏ و ﻫﻮازی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻮآوری در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری »ادﺳﻮن« داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ آرﯾﺰوﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ۹۶ ،ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوه دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ  ۶ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،از ﻣﻘﯿﺎس

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ) (ADAS-Cogاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.

ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ در  ADAS-Cogﺑﺮاﺑﺮ  ۱.۰ ± ۴.۶در ﺑﺨﺶ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری و ﺑﺮاﺑﺮ  ۰.۱ ± ۴.۱در

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮدو ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  ۳.۲ ± ۶.۳در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﺘﺎد »ﻓﻨﮓ ﯾﻮ« ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ،از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ورزش روی ﮐﺎﻫﺶ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ:

»ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزه  ۶ﻣﺎﻫﻪ ورزشﻫﺎی اﯾﺮوﺑﯿﮏ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻐﺮات در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﮐﻤﺘﺮ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺸﺸﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻋﻠﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮوه را ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل اﺛﺮات ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﮔﺮوه ﮐﺸﺸﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ورزش اﯾﺮوﺑﯿﮏ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻮ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪان اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را دﻗﯿﻖ داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﯾﻮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﯾﺮوﺑﯿﮏ
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ دارد و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

