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ABSTRACT
Background and Aim: Aging is associated with reduction in the complexity of biological
systems such as postural control system. Somatosensory system plays an important role in the
complexity of the postural control system which its inputs reliability is reduced with age.
Therefore, the interventions that improve complexity of postural control system by increasing
sensory input can improve balance performance and reduce risk of falling.
Materials and Methods: In this study 8 faller older adults with the average age of 66.25
(±3.53) years were selected by simple non-probability sampling method. The complexity of
the center of pressure (COP) sway was measured by approximate entropy in medial-lateral
and anterior-posterior directions in different conditions: using textured insole [with and
without textured insole] with open and closed eyes.
Results: Textured insole significantly improved medial-lateral approximate entropy values in
faller older adults. The post-hoc analysis of medial-lateral approximate entropy of different
postural conditions showed the approximate entropy in eyes closed with textured insole
condition increased significantly compared with eyes closed without textured insole
condition (p=0.004). This parameter also increased significantly (p=0.001) in eyes closed with
textured insole condition compared with eyes open without textured insole condition.
Conclusion: Since textured insole increased complexity of postural sway, it can be used as an
intervention which may reduce the risk of falling in older adults with a history of falling.
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کمیته پژوهشی دانشجویی .دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران.
دانشجوی دکترای کاردرمانی ،مربی کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  .تهران ،ایران.
دانشجوی دکترای علوم اعصاب ،مربی کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران .تهران ،ایران.
دانشجوی دکترای علوم اعصاب ،دانشکده فناوری های نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران .تهران .ایران
عضو گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران.

چكیده
مقدمه و اهداف
افزایش سن با کاهش پیچیدگی در سیستم های بیولوژیکی از جمله سیستم کنترل پاسچرال همراه است .سیستم سوماتوسنسوری نقش مهمی در پیچیدگی این سیستتم
دارد که با افزایش سن از قابلیت اطمینان ورودی های این سیستم کاسته می شود .بنابراین مداخالتی که با افزایش ورودی های حسی ،پیچیدگی فیزیولوژیکی سیستتم
کنترل پاسچرال را افزایش دهد؛ می تواند باعث افزایش عملکرد تعادلی و کاهش خطر افتادن شود.
مواد و روش ها
در این مطالعه  8فرد سالمند با سابقه افتادن با متوسط سنی ( 66/25 )±3/53سال به روش نمونه گیری غیر احتمالی ساده انتخاب شتدند و پیچیتدگی نوستانا مرکتز
فشار آنان در وضعیت های مختلف با و بدون کفی و با چشم باز و بسته با استفاده از متغیر آنتروپی تقریبی اندازه گیری شد.
یافته ها
استفاده از کفی بافت دار افزایش معناداری در مقدار آنتروپی تقریبی در جهت داخلی-خارجی در سالمندان با سابقه افتادن ایجتاد کترد .آنتالیز  Post-hocبتین آنتروپتی
تقریبی داخلی -خارجی شرایط مختلف وضعیتی نشان داد که پارامتر آنتروپی تقریبی داخلی -خارجی افزایش معنتاداری را در وضتعیت چشتم بستته بتا کفتی نستبت بته
وضعیت چشم بسته بدون کفی داشته است ( .)P=0/004این پارامتر در وضعیت چشم بسته با کفی نسبت به وضعیت چشم باز بدون کفی نیز افتزایش معنتاداری داشتت
(.)P=0/001
نتیجه گیري
از آنجایی که استفاده از کفی بافت دار پیچیدگی نوسانا پاسچرال را افزایش داد ،می تواند در سالمندان با سابقه افتادن به عنوان یک مداخله تعادلی جهت کاهش خطتر
افتادن استفاده شود.
واژگان کلیدي
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مقدمه و اهداف
مشکال تعادلی یکی از علت های زمین خوردگی در سالمندان است [ ]2-1و ممکن است فعالیت های روزمره افراد را تحت تاثیر قرار دهد.
 30درصد افراد باالی  65سال و  50درصد افراد باالی  85سال حداقل یکبار در سال زمین خوردگی را تجربه می کنند [ ]3و نیمی از این
زمین خوردگی هایی که مکرر رخ می دهند ،منجر به میزان باالیی از شکستگی ها می شود [ .]4بی ثباتی پاسچرال یکی از مهمترین علت
های زمین خوردگی سالمندان است [ . ]6-5از جمله روش های ارزیابی وضعیت کنترل پاسچرال بررسی نوسانا مرکز فشار براساس مدل
داینامیک خطی یا غیرخطی می باشد [ . ]7مشخص شده است که سیستم کنترل پاسچرال دارای خصوصیا شدیدا غیر خطی می باشد که به
علت ویژگی های االستیک و میرایی ) (dampingعضال و کنترل فیدبک های غیرخطی [تاخیرها و آستانه ها] در سیستم عصبی است
[.]8 ,6
در طول دهه گذشته مطالعا مختلفی نشان داده اند که تغییرا مکان و جابه جایی مرکز فشار در طی ایستادن آرام ،با وجود ظاهر بی نظم،
شامل یک ساختار پنهان و نظم و الگویی است که در طی دوره های زمان قابل دیدن است و احتماال نتیجه تعامل اجزای سیستم کنترل
پاسچرال می باشد .پس کنترل پاسچرال مطلوب ،حالتی است که نه تنها دامنه نوسانا کم نیست بلکه تقریبا نامنظم و نامحدود می باشد
[ . ]7آنالیز غیر خطی بر خالف مدل خطی می تواند اطالعا پنهان مربوط به پیچیدگی ،ثبا و تغییرپذیری سیستم کنترل پاسچرال انسان را
نشان دهد [ .]8یکی از اثرا مهم افزایش سن کاهش در پیچیدگی سیستم های بدن انسان از جمله کنترل پاسچرال است [ ]9 ,7که باعث
نظم بیشتر در نوسانا مرکز فشار می شود [ .]7این کاهش پیچیدگی هم در وضعیت ایستادن آرام [ ]5و هم در وضعیت راه رفتن [ ]10در
سالمندانی که سابقه زمین خوردگی داشتند ،نسبت به سالمندان سالم بیشتر است .پیچیدگی در همه جا حضور دارد و به صور عمومی از آن
به عنوان منبع ظرفیت سیستم برای تطابق با تغییرا مداوم یاد می شود .آنتروپی تقریبی که یکی از متغیرهای غیر خطی می باشد می تواند
بی نظمی و پیچیدگی را در سیستم های داینامیک اندازه گیری کند .میزان باالتر آنتروپی در یک دوره زمانی ،نشان دهنده بی نظمی و
پیچیدگی بیشتر آن است [.]9
در مطال عا گذشته نشان داده شده است که نوسانا پیچیده مرکز فشار در حالت ایستاده آرام در نتیجه تعامال بین مکانیزم های فیدبکی
سیستم های سوماتوسنسوری ،وستیبوالر و بینایی می باشد [ .]11 ,5نقص ساختاری و عملکردی سیستم سوماتوسنسوری با افزایش سن منجر
به بی ثباتی پاسچرال می گردد [ . ]12مطالعا نشان داده اند که اطالعا ورودی از پوست کف پا در کنترل تعادل نقش مهمی دارد [.]14-13
آستانه تشخیص حس ارتعاش و المسه با افزایش سن دچار زوال می شود و آستانه آن باال می رود [ .]15 ,12فقدان و کاهش حس پوستی با
نقص کنترل تعادل در ارتباط است و احتمال افتادن را نیز افزایش می دهد [.]14
تحقیقا گذشته نشان داده اند که افزایش مصنوعی اطالعا پوستی می تواند نوسانا پاسچرال را تغییر داده و باعث افزایش ثبا
پاسچرال شود [ .]13از جمله مداخالتی که در این زمینه صور گرفته است ،تحریکا ارتعاشی با استفاده از کفی مرتعش در کف پای
سالمندان با سابقه افتادن و بدون سابقه افتادن بود که باعث افزایش پیچیدگی فیزیولوژیکی نوسانا مرکز فشار شده و میزان آنتروپی را باال
برد [ .]5از آنجا که ابزارهای ارتعاشی گران هستند و تطابق آن با زندگی روزمره به عنوان یک درمان ،پیچیده است .طبیعتا نیاز به ایجاد و
ارزیابی مداخال ساده و ارزان تر که فیدبک های سوماتوسنسوری پا را افزایش دهد وجود دارد .بررسی تاثیر کفی با بافت دارای برجستگی
در گروه جوان [ ]16 ,13و سالمندان با استفاده از آنالیزهای خطی نشان داده است که کفی بافت دار نوسانا پاسچرال را در هر دو گروه بویژه
سالمندان به خصوص در شرایط تعادلی مشکل تر کاهش می دهد [ ]13که در آنالیز های خطی به عنوان بهبودی وضعیت نوسانا تفسیر می
شود.
بنا به موارد ذکر شده در رابطه با حضور پیچیدگی در رفتار کنترل پاسچرال و عدم پاسخ گویی آنالیز های خطی برای مشخص ساختن این
پیچیدگی هدف از این مطالعه تایید استفاده از کفی بافت دار به عنوان مداخله ای جهت افزایش اطالعا سوماتوسنسوری در سالمندانی با
سابقه افتادن در حالت ایستاده آرام و با استفاده از تاثیر آن بر روی پیچیدگی کنترل پاسچرال آنها از طریق آنالیز آنتروپی تقریبی است .فرض
ما بر این است که با افزایش درونداد حسی کف پا ،پیچیدگی نوسانا سالمندان با سابقه افتادن افزایش یافته که نشان دهنده بهبودی در
وضعیت تعادلشان می باشد.
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مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع تجربی و به صور مطالعه با اندازه های تکراری بوده که براساس فرمول حجم نمونه با حدود اطمینان  %95و توان
آزمون  %80تعدادنمونه محاسبه شد .سپس  8فرد سالمند با سابقه افتادن به روش نمونه گیری غیر احتمالی ساده از فرهنگ سرا های
سالمندان شهر تهران انتخاب شدند .مالک انتخاب شرکت کنندگان نمره باالی  21در آزمون Mini Mental Status Examination
) ،]17[ (MMSEعدم وجود بیماریهای مداخله کننده در ایستادن ثابت و حرکت ،عدم ابتال به دیابت یا دیگر اختالالتی که سیستم اعصاب
محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد [ ]13و سابقه حداقل یک بار افتادن طی  12ماه گذشته [ ]18بود .همه ی شرکت کنندگان پس از آگاهی از
مزایا و خطرا تست ،فرم رضایت نامه را تکمیل کردند .همچنین این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تائید
قرار گرفت .برای بررسی اثر تغییرا سوماتوسنسوری بر ثبا پوسچرال شرکت کنندگان ،تست تعادلی از شرکت کنندگان توسط دستگاه
صفحه نیرو از نوع  ،Kistlerمدل  2812Aو نسخه  4.0.xدر دو وضعیت پای برهنه و کفی بافت دار انجام گرفت .سطح کفی دارای
برجستگی هایی با  5میلی متر قطر و  3/1میلی متر ارتفاع بود .میزان توزیع هر کدام از برجستگی ها نسبت به یکدیگر  1میلی متر و
ضخامت کفی  1/5میلی متر بود [ ]13بافت این کفی تقریبا سفت )دانسیته  (687و از جنس استا اتیلن -وینیل ( ethylenevinyl
 )acetateبود که در کارگاه ارتز و پروتز دانشکده توانبخشی تهران در سایزهای مختلف از سایز  36تا  44برای هر دو پا ساخته شد و با
توجه به سایز پای هر شرکت کننده در کفش های از پیش ساخته شده قرار می گرفت .ترتیب وضعیت های کفی بافت دار و پای برهنه در
انجام ارزیابی ها برای هر شرکت کننده به صور تصادفی انتخاب گردید .در هر کدام از وضعیت های کفی بافت دار و پای برهنه هر
شرکت کننده طی  2وضعیت بینایی چشم باز و بسته و بر روی سطح دستگاه صفحه نیرو تست شد .جمعا هر شرکت کننده در  4وضعیت
مختلف  )1 :چشم باز بدون کفی  )2چشم بسته بدون کفی  )3چشم باز با کفی  )4چشم بسته با کفی روی دستگاه صفحه نیرو قرار گرفت
که هر کدام از  4وضعیت  2بار تست می شد [ ]19و زمان هر بار تست  70ثانیه بود و اطالعا آن با فرکانس  100هرتز جمع آوری گردید [,5
 .]20در طی ارزیابی فرد باید تا حد ممکن روی دستگاه صفحه نیرو صاف می ایستاد و مستقیم به نقطه رو به رو که در سطح چشم او بود
نگاه می کرد .پاها  10سانتی متر از هم فاصله داشت و دستها باید در کنار بدن بود [ .]13در حین اجرای تست ،جهت جلوگیری از افتادن
فردی در کنار آزمودنی قرار می گرفت.
در این مطالعه آنتروپی تقریبی ( )Approximate Entropyدر جها قدامی-خلفی و داخلی-خارجی اندازه گیری شد .آنتروپی تقریبی
مقدار بی نظمی یا تصادفی بودن را در سری های زمانی اندازه گیری می کند [ .]19این متغیر که بدون واحد است اعداد حقیقی بین  0تا  2را
شامل می شود [ .]21عدد صفر نشان دهنده نظم کامل در سری های زمانی است که در آن توالی نقاط داده ها کامال در حال تکرارند (مثل
موج سینوسی) و به صور یک فرم قابل پیش بینی و تکراری در حال نوسان هستند .عدد  2مربوط به سری های زمانی است که در آن
هیچ توالی تکراری از نقاط وجود ندارد که نشان دهنده بی نظمی تمام و کامال تصادفی بودن آن سری زمانی است (مثل نویز گاوسی) [-19
 .]20آنتروپی تقریبی دقت باال و ثبا پاسخ بین جلسا خوب تا متوسطی را برای جها قدامی-خلفی ( )ICC)2،2( range 0/79-0/9و
داخلی-خارجی ( )ICC)2،2( range 0/53-0/77در سری های زمانی نوسانا مرکز فشار نشان داده است [ .]19میانگین آنتروپی تقریبی
بین دو تکرار برای هر وضعیت [ترایال] محاسبه شد [ .]19جهت بررسی توزیع نرمال از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ) )K-Sاستفاده
گردید .جهت بررسی تاثیر اصلی تغییرا اطالعا سوماتوسنسوری با استفاده از کفی بر اجرای تکلیف کنترل وضعیتی در سالمندان با سابقه
افتادن از آزمون آماری تحلیل واریانس برای اندازه گیری مکرر استفاده شد و برای مقایسه چندگانه (آنالیز  )Post-hocشرایط مختلف
وضعیتی از آزمون  tزوجی استفاده گردید .آنالیز آماری اطالعا با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16انجام گرفت.سطح معناداری مورد
نظر در این مطالعه  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها
تاثیر کفی بافت دار در  8فرد سالمند ( 4مرد 4 ،زن)  63-73ساله با سابقه ی افتادن با میانگین سن ( )66/25 ± 3/53سال ،قد (± 9/38
 )161/5سانتی متر و وزن ( )67/87 ± 9/94کیلوگرم در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
پارامتر پیچیدگی نوسان مرکز فشار (آنتروپی تقریبی در جها قدامی-خلفی و داخلی-خارجی) در هر چهار وضعیت (چشم باز با و بدون
کفی ،چشم بسته باز و بدون کفی) و نیز متغیرهای قد ،وزن و سن از توزیع نرمال برخوردار بودند .میانگین ±انحراف معیار پارامترهای
پیچیدگی نوسان مرکز فشار در جدول  1گزارش شده است.
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اثر اصلی شرایط مختلف وضعیتی بر آنتروپی تقریبی در جهت داخلی -خارجی در سالمندان با سابقه افتادن معنادار بوده اما در آنتروپی
تقریبی در جهت قدامی -خلفی معنادار نبوده است .آنالیز  Post-hocبین آنتروپی تقریبی داخلی -خارجی شرایط مختلف وضعیتی نشان
داد که پارامتر آنتروپی تقریبی داخلی -خارجی افزایش معناداری را در وضعیت چشم بسته با کفی نسبت به وضعیت چشم بسته بدون کفی
داشته است ( . )P=0/004این پارامتر در وضعیت چشم بسته با کفی نسبت به وضعیت چشم باز بدون کفی نیز افزایش معناداری داشت
(( )P=0/001نمودار .)1
جدول  :1میانگین ±انحر اف معیار پارامترهای پیچیدگی نوسانات مرکز فشار در سطوح مختلف سختی
تکلیف وضعیتی در سالمندان با سابقه افتادن ()n=8
شرایط مختلف وضعیتی
متغیر پیچیدگی
داخلی -خارجی

چشم بسته بدون کفی
0/998±0/170

چشم بسته با کفی
1/224±0/209

چشم باز بدون کفی
0/965±0/134

چشم باز با کفی
1/123±0/234

آنتروپی تقریبی
قدامی -خلفی

1/257±0/239

1/233±0/232

1/166±0/265

1/143±0/251

نمودار  :1میانگین +انحراف معیار آنتروپی تقریبی داخلی -خارجی سالمندان با سابقه افتادن در شرایط مختلف وضعیتی
[عالمت ستاره نشان دهنده معناداری مقایسه میانگین ها می باشد)n=8( ] P> 0/008 .

بحث
در این مطالعه به بررسی افزایش اطالعا سوماتوسنسوری با استفاده از کفی بافت دار بر تغییرا پیچیدگی نوسانا مرکز فشار در
سالمندان با سابقه افتادن پرداختیم.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از این کفی باعث افزایش معنادار پارامتر آنتروپی تقریبی در جهت داخلی-خارجی می گردد.
آنتروپی نشان دهنده بی نظمی یا میزان تصادفی بودن نقاط داده ها در سری های زمانی است و توالی های تکراری از نقاط داده ها را نشان
می دهد [ . ]19این بدان معناست که میزان آنتروپی نشان دهنده ارتباط بین هر یک از نقاط داده با نقاط مجاور آن می باشد [Pincus .]22
معیار آنتروپی تقریبی را برای تخمین میزان پیش بینی پذیری سیستم معرفی کرده است [ .]21پایین بودن نمره آنتروپی نشان دهنده ثابت
ماندن فاصله ها در سری های زمانی است و کاهش بی نظمی و در پی آن کاهش پیچیدگی سیستم را به همراه دارد و درحالیکه افزایش
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نمره آن نشان دهنده باال بودن تفاو بین فاصله ها در سری های زمانی می باشد و افزایش بی نظمی و پیچیدگی را در سیستم کنترل
پاسچرال نشان می دهد [ . ]22افزایش سن باعث کاهش آنتروپی تقریبی می شود .از طرفی نیز نشان داده شده است که با افزایش روند
رشدی کودکان به سمت جوانی ،میزان آنتروپی تقریبی افزایش می یابد [ .]23-22این مسئله نشان می دهد که افزایش نمره آنتروپی در
سالمندان می تواند بیان کننده بهبودی سیستم کنترل پوسچرال باشد و همان گونه که در مطالعه ما استفاده از کفی بافت دار باعث افزایش
در میزان آنتروپی شد هر مداخله ای که این نمره را افزایش دهد باعث پیچیده تر شدن سیستم کنترل پوسچرال می گردد که در نهایت
منجر به افزایش درجه آزادی و افزایش تعادل و احتماالً جلوگیری از افتادن این بیماران می شود.
مطالعا گذشته نشان داده اند که پیچیدگی نوسانا مرکز فشار در سری های زمانی در حالت ایستاده آرام در نتیجه تعامال بین مکانیزم
های فیدبکی سیستم های سوماتوسنسوری ،وستیبوالر و بینایی می باشد [ Maurer .]11 ,5در مطالعه خود نشان داد که گیرنده های سطح
کف پا مهمترین گیرنده های درگیر در ارزیابی سطح اتکا هستند چون گیرنده های عمقی در کنترل دائمی جابه جایی های ممتد  coPنقش
دارند [ .]24با توجه به مطالب فوق و نقش مهم ناحیه کف پا در حفظ تعادل [ ]4به نظر می رسد مکانیسم احتمالی اثر کفی بافت دار بر
پیچیدگی نوسانا  ،افزایش فشار در پالنتار پا توسط برآمدگی های موجود در کفی بافت دار است که تحریک حسی قوی تری را به
مکانورسپتورها وارد می کند .عالوه بر این تغییرا (افزایش) شیب فشاری که بین نقاط برجسته تا نقاط فرو رفته در الگوی کفی بافت دار
وجود دارد ،می تواند تحریک بیشتری را برای مکانورسپتورها ایجاد کند [ .]13این تاثیر باعث افزایش کلی فیدبک عصبی از گیرنده های
پوستی به سیستم عصبی مرکزی و احتماال باعث بهبود کنترل وضعیتی می شود .کفی بافت دار اطالعا لمسی مناسبی را درباره پوزیشن
بدن در حالت عمودی فراهم می کند .از آنجایی که گیرنده های دیر انطباق ( )slow adaptingفشار متداوم وارد به کف پا را کد گذاری
می کنند [ ،]25می توان گفت که برجستگی های روی سطح این کفی ،آگاهی ( )awarenessبدن را افزایش داده و بیان فضایی
( )spatial representationتوزیع فشار در کف پا را بهبود می بخشند و اطالعا دقیق تری را منتقل می کنند [ Costa .]26 ,14در
مطالعه خود نشان داد که اعمال تحریکا ارتعاشی با استفاده از کفی مرتعش در سالمندان با سابقه افتادن و سالمندان بدون سابقه افتادن
باعث افزایش پیچیدگی فیزیولوژیکی نوسانا مرکز فشار شده و میزان آنتروپی را باال می برد [.]5
در تایید تاثیر افزایش اطالعا سوماتوسنسوری بر کنترل پاسچرال با استفاده از آنالیزهای خطی  Qiuو همکارانش در سالمندان و جوانان
کاهش معناداری با پوشیدن کفی بافت دار در پارامترهای خطی نوسان مرکز فشار در جها داخلی-خارجی و قدامی-خلفی دیدند [.]13
 Corbinو همکارانش کاهش در سرعت و سطح نوسانا پاسچرال را در افراد جوان با پوشیدن کفی بافت دار گزارش کردند [.]16
 Palluelو همکارانش کاهش معنادار نوسانا داخلی-خارجی در جوانان و سالمندان با پوشیدن صندل هایی حاوی بافتی از برآمدگی های
پالستیکی گزارش کردند [ .]27 ,14عالوه بر این مطالعه  Hattonو همکارانش [ ]2کاهش معنادار در نوسانا داخلی-خارجی سالمندان در
حالت ایستادن روی سطح بافت دار را نشان داد .مطالعا نشان داده اند که نوسانا داخلی-خارجی در سالمندانی با سابقه افتادن بیشتر از
گروه سالمندان همسان شده بدون سابقه افتادن است ] [3و این کاهش ثبا داخلی-خارجی یک پیش بینی کننده مهم افتادن و شکستگی
است [ ]28 ,13 ,2و  Meyerگزارش کرده است که کاهش تجربی حس در کف پنجه پا باعث ضعیف شدن تعادل در جهت داخلی-خارجی
می شود در حالی که بی حسی کل کف پا باعث ضعیف تر شدن تعادل قدامی-خلفی می شود [ .]29این یافته ها که نشان دهنده تاثیرا
انتخابی روی جها نوسانا وابسته به ناحیه یا سطح بی حسی است؛ ممکن است به تاثیر انتخابی کفی روی جها نوسانا با توجه به
ناحیه ای که تحریک حسی در آن افزایش داشته منجر شود [ .]2ممکن است در مطالعه ما کفی بافت دار با افزایش تحریک در پنجه پا
منجر به افزایش پیچیدگی نوسانا در جهت داخلی-خارجی شده و احتماال خطر افتادن را در سالمندان با سابقه افتادن کاهش دهد.
افزایش تاثیر کفی بافت دار در حالت چشم بسته در راستا با نتایج  Qiuو همکارانش [ ]13و  Hattonو همکارانش [ ]2و ]4[ wanderley
بود در مطالعه آنان نیز تحریک کف پا (چه با کفی بافت دار چه با محرکا ارتعاشی) در حالت چشم بسته تاثیر بیشتری را (روی متغییرهای
خطی) نسبت به حالت چشم باز داشته است و می تواند مرتبط با این موضوع باشد که تعادل ایستادن به یکپارچگی اطالعا بینایی و
وستیبوالر و س وماتوسنسوری وابسته است ،با بستن چشم مشارکت اطالعا بینایی در کنترل تعادل حذف می شود و افراد بیشتر به
اطالعا ورودی سیستم وستیبوالر و سوماتوسنسوری برای حفظ تعادل وابسته هستند [ .]13پس ممکن است در حالت چشم بسته افزایش
ورودی های سوماتوسنسوری تمایل به افزایش نقش برای حفظ تعادل داشته باشند [ ]4و افزایش اطالعا حس کف پا تاثیر خود را در این
وضعیت بیشتر نشان دهد .نشان داده شده است ارزیابی هایی که با چشم بسته با استفاده از صفحه دستگاه نیرو انجام می شود پایایی
بیشتری نسبت به ارزیابی هایی با چشم باز دارد (.]30[ )ICC range: 71-94
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عدم بررسی تاثیر کفی بر فعالیت عضالنی با استفاده از الکترومیوگرافی و عدم بررسی حسی دقیق کف پای سالمندان و تعداد کم نمونه ها از
 پیشنهاد می گردد تاثیر کاربرد این کفی در کاهش دفعا افتادن سالمندان در یک مقطع زمانی و.محدودیت های مطالعه حاضر می باشد
.رضایت سالمندان از آن مورد بررسی قرار گیرد
نتیجه گیري
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از کفی بافت دار در سالمندان با سابقه افتادن باعث تغییر در پیچیدگی نوسانا پاسچرال در جهت
 این تاثیر می تواند ناشی از ایجاد تحریک حسی قوی تر و افزایش اطالعا.خارجی شده و سطح آن را افزایش می دهد-داخلی
 کفی بافت دار می تواند، با توجه به اینکه پیچیدگی نوسانا سالمندان با سابقه افتادن کاهش می یابد.سوماتوسنسوری دریافتی از پا باشد
. اما تایید قطعی اثر این کفی نیازمند مطالعا بیشتر و دقیق تری می باشد،یک پتانسیل بهبودی برای این گروه پر خطر ایجاد کند
تشكر و قدردانی
 بدین وسیله از بهنام.این مقاله بر اساس پایان نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی مرضیه پورپیرعلی به راهنمایی مینو کالنتری می باشد
.حاجی آقایی که در ساخت کفی بافت دار ما را یاری کردند و تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش تشکر و قدردانی می شود
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