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ABSTRACT
Background and Aims: Virtual reality technology creates the sensory complexity of the
physical world in a controlled laboratory environment. Today, this technology has been
considered in the vestibular rehabilitation program. In virtual reality vestibular rehabilitation,
various stimuli with different levels of complexity are presented to the individual in a safe
environment that is not possible to provide in real conditions. Here, we introduced various
virtual reality technologies used in vestibular rehabilitation programs along with their findings,
advantages, and disadvantages.
Materials and Methods: We searched all articles in Medline (Pubmed), Google scholar,
Science Direct, and Cochrane databases using the following keywords: “vestibular
rehabilitation”, “vertigo rehabilitation”, “vestibular dysfunction rehabilitation”, and “virtual
reality rehabilitation” without date limitation.
Conclusion: Virtual-based rehabilitation programs appear to not only decrease vestibular
symptoms similar to the traditional vestibular programs, but because of their interesting
features, they develop more active participation and satisfaction in patients. Moreover, virtual
programs with increased immersion create extensive sensory conflicts between vestibular and
visual system that eventually results in faster, better, and longer-lasting compensation in central
vestibular system.
Keywords: Vestibular system; vestibular disorder; vestibular-virtual rehabilitation; vestibular
compensation
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چکیده
مقدمه و اهداف :تکنولوژی واقعیت مجازی پیچیدگی حسی جهان فیزیکی را در محیط کنترلشده آزمایشگاه ایجاد میکند.
امروزه این تکنولوژی در برنامه توانبخشی دهلیزی مورد توجه قرار گرفته است .در توانبخشی دهلیزی مبتنی بر واقعیت مجازی
تحریکات متنوع با سطوح مختلف پیچیدگی در محیط ایمن برای فرد ارائه میگردد که در شرایط واقعی ارائه این تحریکات
امکانپذیر نیست .هدف مقاله حاضر ،مرور تکنولوژیهای مختلف واقعیت مجازی در زمینه توانبخشی دهلیزی ،یافتههای
بالینی حاصل از کاربرد آنها به همراه مزایا و معایب هر یک است.
مواد و روشها :جستجو در پایگاههای اطالعاتی ) Science Direct ،Google scholar ،Medline (PubMedو
 Cochraneبا کلیدواژههای ،Vertigo Rehabilitation ،Vestibular Rehabilitation
 Dysfunction Rehabilitationو Virtual Reality Rehabilitationبدون محدودیت سال انجام شد.

Vestibular

نتیجهگیری :به نظر می رسد استفاده از واقعیت مجازی عالوه بر ایجاد نتایج مشابه با برنامههای مرسوم در کاهش عالئم
دهلیزی ،به دلیل جذابیت سبب مشارکت فعالتر و رضایتمندی بیشتر بیماران میشود .همچنین ،این تکنولوژیها با افزایش
غوطهوری ،تعارض حسی زیادی بین دستگاه دهلیزی و سیستم بینایی ایجاد میکنند که در نهایت باعث رخداد سریعتر ،بهتر
و پایدارتر جبران دستگاه دهلیزی مرکزی میگردد.
واژههای کلیدی :دستگاه دهلیزی؛ اختالل دهلیزی؛ توانبخشی مبتنی بر واقعیت مجازی؛ جبران دهلیزی
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مقدمه و اهداف
سرگیجه و عدم تعادل از شکایات اصلی بسیاری از بیماران
مراجعهکننده به مراکز درمانی است 33 ]1[.درصد افراد دچار
سرگیجه اظهار میکنند که فعالیت حرفهای آنها تحت تأثیر
قرار گرفته است و مجبور به تغییر شغل یا بازنشستگی
شدهاند .این موارد باعث میشود هزینه زیادی به جامعه
تحمیل شود ]2[.اگرچه سرگیجه علتهای مختلفی میتواند
داشته باشد ،اما در  45درصد موارد ،علت آن اختالل دهلیزی
محیطی است .اختالل دهلیزی محیطی یکطرفه باعث
سرگیجه ،گیجی ،استرس و عدم ثبات نگاه خیره در حین
حرکت سر میشود .افراد مبتال به سرگیجه دچار ترس و
اضطراب در طول حمالت و بین حمالت سرگیجه میشوند,3[.
 ]4درمانهای دارویی غالباً تنها در فاز حاد بیماری که مدت
کوتاهی به طول میانجامد ،مفید واقع میشود .در اغلب
مواقع ،عالئم ناشی از ضایعات دهلیزی محیطی در پی فرآیند
خودبخودی جبران دهلیزی که از دستگاه دهلیزی مرکزی
منشأ میگیرد ،بهبود پیدا میکند ]5 ,1[.فرآیند جبران
دهلیزی بر اثر تغییرات عصبی فعال در سطح مخچه و ساقه
مغز در پاسخ به تعارضات حسی و توسط مسیرهای دهلیزی
ایجاد میشود .جبران استاتیک در سطح هستههای دهلیزی
و تحت نظارت مخچه انجام میشود .در این دستگاه ،جبرانی
مهاری از سمت مخچه اعمال میگردد که باعث فایرینگ
تونیک متقارن نورونهای رده دوم در هستههای دهلیزی
میشود .جبران مرکزی طی سه مکانیسم اصلی سازگاری
( ،)Adaptationجانشینی ( )Substitutionو عادتپذیری
( )Habituationایجاد میگردد ]8-6[.سازگاری در اثر منظم
شدن فعالیت عصبی ایجاد میشود که عمدتاً در رفلکس
دهلیزی-چشمی رخ میدهد .حرکت تصویر یا لغزش تصویر
بر شبکیه در طول حرکات سر مهمترین سیگنال برای ایجاد
سازگاری است .فیزیولوژی رفلکس دهلیزی-چشمی به نحوی
است که تصویر هدف بینایی را روی لکه زرد چشم قرار
میدهد و این امر بهواسطه حرکت کره چشم با سرعت و
شتابی برابر با حرکت سر و در جهت مخالف آن شکل
میگیرد ]10 ,9[.بهره این حرکت برابر با یک است .در پی افت
عملکرد دهلیزی ،این بهره کاهش مییابد و بیمار دچار نوسان
دید (اسیلوپسیا) میشود ]9 ,6[.لغزش تصاویر روی شبکیه
منجر به تولید سیگنال خطا میگردد و مغز تالش میکند تا
آن را با افزایش بهره رفلکس دهلیزی-چشمی کاهش دهد.
سازگاری موجب افزایش بهره رفلکس دهلیزی-چشمی شده
و به ثبات بینایی کمک مینماید .برخی تمرینات در
توانبخشی دهلیزی مبتنی بر این مکانیسم طراحی شدهاند-9[.
 ]11جانشینی شامل استراتژیهایی برای جایگزین کردن
عملکرد ازدسترفته دستگاه دهلیزی است .مکانیسمهای
متعددی در آن درگیر میشود که از قسمتهای مختلف
سیستم اعصاب مرکزی منشأ میگیرند و در سه سطح حسی،
رفتاری و شناختی دیده میشوند .جانشینی حسی با تغییر
اهمیت ورودیهای حس عمقی و بینایی در حفظ تعادل
شکل میگیرد ]7[.در توانبخشی دهلیزی ،جانشینی حس
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بینایی مورد توجه قرار میگیرد زیرا ورودیهای بینایی در
پردازش اطالعات تقدم دارند ]12 ,6[.همچنین در این
مکانیسم ،میتوان به جانشینی ورودی دیگری در حس
دهلیزی برای فعال کردن همان پاسخ حرکتی اشاره کرد،
بهطور مثال ،جانشین کردن پاسخ اتولیتی سالم بهجای پاسخ
ازدسترفته مجاری نیمدایره یا جانشین کردن رفلکس
گردنی-چشمی در غیاب رفلکس دهلیزی چشمی زاویهای,6[.
 ]13 ,9جانشینی حرکتی کمتر شناخته شده است؛ با این حال،
مواردی را میتوان مطرح کرد .پیشرمزگذاری (pre-
 )codingخودکار نگاه خیره ،ساکاد پنهان نیز نامیده میشود
و به عبارت دیگر ،عاملی است که به جبران فاز کند
نیستاگموس کمک مینماید .تمرینات عادتپذیری از طریق
تکرار حرکات خاصی که باعث سرگیجه میشود ،سبب
کاهش عالئم میشود .به نظر میرسد علت آن کاهش دامنه
پتانسیلهای پسسیناپسی تحریکی است که نورونهای
حسی در اینترنورونها و نورونهای حرکتی ایجاد
میکنند ]14[.عادتپذیری به هفتهها تا ماهها نیاز دارد تا
تغییرات ساختاری در نورونهای حسی ایجاد کند تا فرد
بتواند به کاهش دائمی سرگیجه خود دست یابد]15 ,14 ,9[.
برای تسریع فرآیند طبیعی جبران دهلیزی ،میتوان از
برنامههای توانبخشی دهلیزی بهره برد ]9[.مفهوم توانبخشی
دهلیزی اولین بار در طول جنگ جهانی دوم توسط دو پزشک
انگلیسی  Harold Cookseyو Sir Terence Cawthorneدر
سال  1940مطرح شد ]16[.برنامه ورزشی مطرحشده توسط
این دو پزشک شامل تمرینات ترکیبی سر/چشم برای تحریک
مجاری نیمدایره و اندامهای اتولیتی میباشد .امروزه در
برنامههای توانبخشی دهلیزی ،بیشتر ایدههای اصلی در
برنامه تمرینی  Cookseyو  Cawthorneمورد استفاده قرار
میگیرد و از همان اصول اساسی و کلی تمرینهای این دو
استفاده شده است ]16[.توانبخشی دهلیزی یک اقدام موثر و
غیرتهاجمی در درمان اختالالت دهلیزی محیطی میباشد و
بهطور معمول شامل یک برنامه تمرینی اختصاصی است که
با توجه به نیازهای خاص بیمار طراحی میگردد ]2[.در این
رویکرد با استفاده از مکانیسمهای ترمیمپذیری مرکزی ثبات
پاسچرال دینامیک و استاتیک افزایش و تعامالت دهلیزی-
چشمی در موقعیتهایی که حاوی اطالعات حسی متضاد
هستند ،بهبود مییابد ]5 ,1[.در نهایت استفاده مؤثر از
توانبخشی دهلیزی باعث تعادل دینامیک و استاتیک و گام
برداشتن ،افزایش ثبات نگاه خیره ،کاهش عالئم گیجی،
افسردگی و اضطراب همراه با آن و در نهایت افزایش
اعتمادبهنفس و کیفیت زندگی میشود ]17 ,2[.مدت زمانی که
طول میکشد تا جبران دهلیزی رخ دهد ،در افراد مختلف
متفاوت است ،درحالیکه خیلی از بیماران بهصورت
خودبخودی سریع بهبود پیدا میکنند ،در تعداد دیگری
جبران ناقصی رخ میدهد .این دسته دوم کاندید مناسبی
برای انجام توانبخشی دهلیزی هستند ]8 ,7[.همچنین انجام
توانبخشی دهلیزی در فاز حاد بسیاری از بیماریهای دستگاه
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دهلیزی منجر به افزایش سرعت جبران و تاخیر در شروع
توانبخشی منجر به تاخیر بهبودی و یا کاهش سرعت جبران
در این بیماریها میگردد ]18[.توانبخشی دهلیزی با وجود
مزایای فراوانی که ذکر شد ،محدودیتهایی را به همراه
دارد .این رویکرد ،در صورتی مفید واقع میشود که برنامه
تمرینی و حرکات مورد نظر بهدرستی و با دقت توسط
بیماران اجرا گردد؛ بنابراین ،نیازمند یادگیری حرکتی،
تمرین و دریافت فیدبک مناسب میباشد .دریافت فیدبک
از درمانگر به بیمار حین توابخشی ،این روند را خستهکننده
و کسالتآور میکند .هم چنین فاکتورهای دیگری نظیر
انجام نادرست تمرینات ،کاهش عالقهمندی برای همکاری
و لزوم تالش فعاالنه بیمار میتواند اثر منفی بر پیامدهای
توانبخشی دهلیزی داشته باشد]17 ,9 ,2 ,1[.
در سال های اخیر و با پیشرفت تکنولوژی ،روش
توانبخشی مبتنی بر واقعیت مجازی ()Virtual Reality
مطرح شده است که از طریق آن میتوان تمرینهای
توانبخشی دهلیزی را برای بیماران ارائه داد .مطالعاتی که
اخیراً در این زمینه انجام شده است ،نشان میدهد که این
تکنولوژی میتواند بسیار کمککننده باشد ،بهطوریکه به-
جای اینکه آموزشها و فیدبک به بیمار توسط درمانگر ارائه
شود ،به صورت مجازی انجام می شود .با پیشرفت فناوری،
سیستم های مبتنی بر واقعیت مجازی بهطور قابل توجهی
در حوزههای متعددی توسعه یافتهاند .محیطهای مجازی،
شبیهسازی هایی تعاملی از دنیای واقعی هستند که توسط
کامپیوتر ساخته شده و از طریق رسانههایی با سطوح
مختلف پیچیدگی (مانند صفحه کامپیوتر ،صفحه مدور
 360درجهای ،صفحه نمایشهای تعبیهشده روی سر و
غیره) به کاربران ارائه میشود ]21-19[.تکنولوژی واقعیت
مجازی پیچیدگی حسی جهان فیزیکی را در محیط کنترل-
شده آزمایشگاه ایجاد میکند ،بهطوریکه فرد حس میکند
بخشی از صحنه است[]22؛ بنابراین ،میتوان محیط مصنوعی
را با کنترل دقیق تعداد زیادی متغیر که رفتار را ضمن ثبت
پاسخهای فیزیولوژیک و حین حرکت متأثر میکند ،خلق
کرد ]23[.یکی دیگر از ویژگیهای حائز اهمیت برنامه
واقعیت مجازی در رابطه با توانبخشی این موضوع میباشد
که شانس یادگیری تجربی در محیط پرچالش برای فرد و
امکان ارزیابی عینی از رفتار وی ضمن کنترل تمامی
محرکات ارائهشده در محیطی کامالً ایمن فراهم میشود,1[.
]22 ,17 ,9

واقعیت مجازی جایگاه ویژه ای در علوم پزشکی پیدا
کرده است و تاکنون در شاخههای مختلف علوم پزشکی
نظیر حوزه روانپزشکی )درمان اضطراب ،اسکیزوفرنی و
اختالالت پزشکی)[ ، ]26 -24توانبخشی فلج مغزی کودکان[]27
و درمان همیپل ژی پس از سکته مغزی[ ]28مورد استفاده
قرار گرفته است .اخیراً کاربرد این تکنولوژی در توانبخشی
دهلیزی با استفاده از انواع دستگاهها و پروتکلهای مختلف
مورد توجه واقع شده است ]29-41 ,17 ,9 ,5 ,4 ,2 ,1[.واقعیت
مجازی در حین تمرینهای تعادلی فیدبک مناسب را برای
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بیمار ارائه میکند .همچنین ،نسبت به برنامههای توانبخشی
مرسوم تحریکات بیشتری اعمال مینماید.
در مقاله مروری حاضر ،ضمن معرفی تکنولوژیهای
واقعیت مجازی که تاکنون در زمینه توانبخشی دهلیزی مورد
استفاده قرار گرفتهاند ،یافتههای بالینی حاصل از کاربرد آنها
به همراه مزایا و معایب هر یک مورد بحث قرار گرفته است.

مواد و روشها
جستجوی مقاالت در پایگاه دادههای )،Medline (PubMed
 Science Direct ،Google Scholarو  Cochraneبدون
محدودیت سال بهصورت نظاممند صورت گرفت .برای
جستجو از کلیدواژههای ،Vestibular Rehabilitation
Vestibular Dysfunction ،Vertigo Rehabilitation
 Rehabilitationو Virtual Reality Rehabilitation
استفاده شد .منابع تمامی مقاالت انتخابشده نیز بررسی شد
تا اطمینان حاصل شود تمام مطالعات مرتبط انتخاب شدهاند.
تمامی مقاالت موجود در پایگاه دادههای مذکور بررسی شده
و بر اساس معیارهای ورود مقاالت شامل  -1در دسترس
بودن چکیده یا متن کامل  -2مرتبط بودن با توانبخشی
دهلیزی مبتنی بر واقعیت مجازی و  -3نگارش به زبان
انگلیسی انتخاب شدند .در مرحله اول  80مقاله مرتبط با
موضوع انتخاب گردید؛ از این میان 25 ،مقاله که بیشترین
ارتباط را با توانبخشی دهلیزی مبتنی بر واقعیت مجازی
داشتند و با توجه به معیارهای ورود به شیوه گزینشی
هدفمند ،برگزیده شدند .از این تعداد 24 ،مقاله پژوهشی و
 1مقاله مروری بودند که در مقاله مروری حاضر مورد استفاده
قرار گرفتند.

یافتهها
در جستجوی مقاالتی که انجام گرفت ،به نظر میرسد
 Alpiniو همکاران ) (1998اولین کسانی بودند که از
تکنولوژی واقعیت مجازی برای توانبخشی دهلیزی
استفاده کردند ]21[.در این مطالعه ،استراتژیهای دستگاه
دهلیزی در انسان که برای کشف محیط مورد نیاز است
توسط واقعیت مجازی با ویژگی غوطهوری ( )Immersive
م ورد بررسی قرار گرفت ]21[.همچنین  ]43 ,42[ Viirreو
 Kramerو همکاران[  ]44جزء اولین کسانی محسوب
می شوند که مبانی نظری کاربرد واقعیت مجازی را در افراد
مبتال به اختالالت دهلیزی توضیح داده و از این روشها
برای توانبخشی بهره جستهاند .در مطالعه  Viirreو
همکاران پ یشنهاد شده است استفاده از واقعیت مجازی
باعث افزایش سرعت سازگاری می شود .همچنین استفاده
از تمرینات تقویت رفلکس دهلیزی-چشمی که بهصورت
واقعیت مجازی باشد ،باعث افزایش بهره آن میگردد]43 [.
از آن زمان تا به حال مطالعات مختلفی با انواع مختلف
دستگاهها و پروتکله ا انجام شده است که نتایج این
مطالعات نشاندهنده ی یکسان بودن تأثیر درمانی این
روش ها با توانبخشی دهلیزی میباشد.
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سیستمهای واقعیت مجازی ویژهی توانبخشی دهلیزی
با در نظر گرفتن سه هدف  )1کاهش عالئم سرگیجه،
گیجی یا احساس ناراحتی هنگام حرکت )2 ،سازگاری در
سیست م رفلکس دهلیزی -چشمی و پاسخهای اپتوکنیتیک
و  ) 3بازآموزی مجدد ثبات پاسچرال طراحی شدهاند]9 [.
نتایج مطالعات حاکی از آن است که سیستمهای واقعیت
مجازی مورد استفاده تا حد زیادی به این اهداف دسترسی
پیدا کردهاند .همچنین نتایج مطالعات نشان میدهد که
افراد شرکتکن نده از محیط واقعیت مجازی و انجام
تمرین ها در این محیط بسیار لذت میبرند و نیز استفاده
از این تکنولوژی برای انجام توانبخشی دهلیزی بهویژه در
منزل انگیزه ی باالیی در افراد شرکتکننده ایجاد
میکند ]2 ,1[.در پژوهشهای انجام شده میزان وقوع
عوارض جانبی نظیر افتا دن در حداقل میزان ممکن
می باشد که نشان می دهد تکنولوژیهای واقعیت مجازی
میتواند به عنوان ابزار مطمئن و ایمن برای توانبخشی
دهلیزی مورد استفاده قرار گیرد.
سیستم های واقعیت مجازی که تا به حال در
توانبخشی دهلیزی مورد استفاده قرار گرفتهاند ،در دو
دستهی  High Endو  Off the Shelfقرار میگیرند.
سیستمهای  High Endشامل دو دسته کلی Head-
 mounted Displayو  Wide Field of Visionو
Nintendo
سیستمهای  Off the Shelfشامل
]
9
[
 Microsoft Kinect ،Wiiو هیبرید میباشد .هر یک از
این سیستم ها معایب و مزایای مخصوص خود را دارند.
ت وانبخشی دهلیزی مبتنی بر واقعیت مجازی با
سیستمهای High End
سیستمهای  High Endدارای ویژگی غوطهوری میباشد.
درمانگر می تواند ارائه محرکات به بیمار را کنترل کند و
تغییر دهد .همچنین امکان ارزیابی دقیق حرکات و ثبات
پاسچرال را فراهم میکند .از معایب آنها میتو ان به قیمت
باالی آنها اشاره کرد .همچنین برای انجام توانبخشی
دهلیزی چند متخصص باید در روند توانبخشی از آماده -
سازی دستگاه واقعیت مجازی تا تفسیر دادههای آن
مشارکت داشته باشند .در کل ،به نظر میرسد سیستمهای
 High Endبه دلیل هزینه باال در دسترس درمانگران
نبا شند و همچنان آزمایشی باقی بمانند .از دیگر معایب
این سیستمها ،می توان به عدم امکان کاربرد آنها در
برنامه های توانبخشی خانگی اشاره کرد .همچنین پرسنل
آموزش دیده برای استفاده از این تکنولوژیها مورد نیاز
میباشد ]9 [.دو نمونه از این تکنولوژیها در ادامه معرفی
میشود.
در سیستم نمایشگر متصل به سر ( Head-mounted
 ،) Display: HMDبه محض این که فرد عینک واقعیت
مجازی را روی چشم میگذارد ،دنیای خارجی دیگر قابل
رؤیت نیست و دنیای مجازی جایگزین آن میشود.
موقعیت سر ردیابی می شود و تصاویر روی صفحه نمایش
که روی سر نصب شده است ،در هر لحظه بهروزرسانی
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میشود ]45[.بیماران تمرینات را در محیط بسیار غنی
بینایی انجام می دهند و در برخی از آنها باید سر را هم
حرکت دهند که باعث بهبود تحریک دستگاه دهلیزی و
تسهیل حرکات چشمی برنامهریزیشده در حرکاتی
می گردد که نیاز به ثبات نگاه خیره دارند  .از مزایای این
سیستم می توان به این نکته اشاره کرد که تمرینهای آن
در غلبه بر اتکا بیشاز حد به یک مودالیته حسی،
حساسیت زدایی بیماران نسبت به محرکات بینایی و
تعارضات بینایی -دهلیزی بسیار مفید است .در یک مطالعه
اخیر ،استفاده از این تکنولوژی در بیماران مبتال به کاهش
عملکرد دستگاه دهلیزی بهبودی قابل توجهی در بهره
رفلکس دهلیزی -چشمی ،پارامترهای پاسچروگرافی و
ابزارهای ارزیابی سابجکتیو نظیر پرسشنامه معلولیت
سرگیجه ایجاد کرده است ]37[.سیستم  HMDعالوه بر
محدودیت حرکتی ،دید محدودی (حدود  30تا  60درجه)
برای فرد ایجاد می کند که به دلیل حذف محیط اطراف و
همچنین تأخیر بین حرکت سر و بهروز شدن تصویر،
ممکن است عالئم ( Cybersicknessحالت تهوع و
سرگیجه ،دوبینی و غیره ناشی از مواجهه با فضای مجازی
به دلیل تعارض حسی) بروز کند ]39 -37 ,31 ,9[.بررسی
پدیده  Cybersicknessدر بسیاری از دستگاههای
پوشیدنی نشان می دهد تمرکز دینامیک بر میدان بینایی
عامل اصلی بروز آن میباشد .به نظر میرسد حدود  20تا
 80درصد از افراد در محیطهای واقعیت مجازی دچار
 Cybersicknessمی شوند]9 [ .
در مطالعاتی که از  HMDاستفاده کرده بودند ،بهبودی
چشمگیر بیماران هم در ارزیابیهای سابجکتیو و هم در
ارزیابیهای عملکردی مشهود بود ]39 ,37 ,31 ,29 [.کاربرد این
تکنولوژیها باعث افزایش غوطهوری بیمار در محیط
مجازی میشد و همچنین تعارض حسی زیادی بین
سیستم های دهلیزی و بینایی ایجاد میکرد که نسبت به
توانبخشی مرسوم باعث ایجاد سریعت ر ،بهتر و پایدارتر
جبران مرکزی میگردید ]39 ,37 ,31 ,29[.همچنین در
تعدادی از مطالعات به دلیل پدیده ی تعارض چندحسی
در بیماران ،پدیده  Cybersicknessرخ داد که باعث شده
بود انگیزه برخی افراد برای انجام توانبخشی دهلیزی
کاهش پیدا کند[  ،]41 ,39 ,37 ,31اما با توجه به نتایج به -
دست آمده از بیماران ،به نظر می رسد این سیستم
سازگاری طوالنی مدتی در سیستم عصبی ایجاد میکند.
هم چنین کاهش چشمگیر عالئم بیماران مثل حالت تهوع،
فشار وارده بر چشم و عدم موقعیتآگاهی
(  )Disorientationکه با استفاده از پرسشنامه Simulator
 Sicknessبر رسی شده بود ،حاکی از آن است بیماران بعد
از مدتی نسبت به محرکهای واقعیت مجازی عادتپذیری
نشان میدهند[]41 ,31؛ بنابراین به نظر نمیرسد
 Cybercicknessمانعی جدی برای انجام برنامههای
توانبخشی دهلیزی باشد .در تکنولوژی  HMDتمرینهایی
که نیازمند حرکت سر و چشم ه ستند باعث بهبود
سازگاری رفلکس دهلیزی -چشمی و تسهیل دیگر حرکات
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چشمی میشوند .این امر به نوبه خود منجر به ثبات نگاه
خیره و در عین حال ،رخداد تعارض حسی در سیستم عصبی
مرکزی میگردد و سیستم مرکزی تالش میکند تا بر این
چالش غلبه یابد ]39 ,37 ,31[.در توانبخشی دهلیزی با استفاده
از  HMDبهبودی قابل توجهی در پارامترهای مربوط به
پاسچروگرافی بهویژه در محدودهی فرکانس پایین (-0/7
 0/01هرتز) دیده شد .در بیماران مبتال به نقص دهلیزی،
نوسان بدن در این محدوده فرکانسی که عمدتاً تحت کنترل
دستگاه دهلیزی میباشد ،افزایش مییابد ]39 ,37[.کاهش
نوسان بدن بیماران در محدوده فرکانس پایین بعد از درمان
با استفاده از  HMDنشان میدهد استفاده از این محرکات
بینایی مجازی باعث افزایش تخلیه اعصاب دهلیزی میگردد
که این امر موجب بهتر شدن اطالعات فضایی/مکانی از منبع
دهلیزی میشود .متعاقب آن ،وزندهی مجددی در سیستم
عصبی مرکزی رخ میدهد که باعث بهبود ثبات پاسچرال
بیمار در این محدوده فرکانسی میشود ]37[.در پی انجام
تمرینهای توانبخشی  HMDدر شرایط پرچالش (بهعنوان
مثال با چشمان بسته) تقویت حداکثر ورودی دهلیزی در
مراکز یکپارچهکننده و تلفیق سیگنال پاسچرال رخ میدهد.
در مطالعهای که نتایج حاصل از برنامه توانبخشی مرسوم و
تکنولوژی  HMDمقایسه شده بود ،افزایش قابل توجه و
پایداری در بهره رفلکس دهلیزی-چشمی  12ماه پس از
پایان درمان در گروه  HMDمشاهده شد ]39[.نکته کلیدی در
برنامه واقعیت مجازی میزان غوطهوری است .دسترسی به
غوطهوری سطح باال ،به تحریکات چندحسی نیاز دارد .غیر
از محرکهای دهلیزی ،محرکهای بینایی هم بسیار مهم
هستند و باید از گرافیک مشابه واقعیت ،پرجزییات و سطح
باالیی برخوردار باشند .در سیستمهای  HMDاین شرایط
موجود است]38[.
یکی دیگر از سیستمهای  High Endسیستم میدان دید
گسترده ( )Wide Field of View: FOVمیباشد که نمایشگر
غوطهور فضایی هم نامیده میشود زیرا از صفحه نمایشهای
بزرگ تشکیل شده است .این صفحهها طوری کنار هم قرار
گرفتهاند که فضای وسیعی از واقعیت مجازی را تشکیل
میدهند ]9[.در زمینه توانبخشی دهلیزی تا به امروز سه نوع
 FOVدر مطالعات مختلف استفاده شده است؛ نمونه اولیه و
اصلی این تکنولوژی Cave Automatic Virtual
 )CAVE( Environmentمیباشد که در دانشگاه ایلینوی
شیکاگو تولید شده است CAVE .در اصل یک اتاق کوچک
است که هر دیوار آن را یک صفحه نمایش تشکیل داده
است ]46 ,9[.تکنولوژی دیگرBalance Near Automatic ،
 )BNAVE( Virtual Environmentدر دانشگاه پیتسبورگ
و جورجیاتک تولید و طراحی شده است .گستردگی FOV
آن مشابه میدان دید طبیعی ( 180درجه افقی و  95درجه
عمودی) است؛ بنابراین سطح باالیی از غوطهوری در فرد
ایجاد میکند ]35 ,30 ,9[.با این سیستم ،درجات مختلفی از
تعارض حسی را میتوان متناسب با شرایط فرد مبتال به
اختالل دهلیزی فراهم و تنظیم نمود .صحنههایی که در

322

 BNAVEتولید میشود ،کل میدان دید بیننده را پوشش
میدهد .نشانههای بینایی که فرد در نمایشگرهای طرفی
دریافت میکند ،متفاوت از آن چیزی است که در صفحه
نمایش مرکزی مقابل دیده میشود .درمانگر باید ترکیب
محرکات مرکزی و طرفی را کنترل و تنظیم کند .سیستم
 BNAVEمیتواند الکترومیوگرافی و حرکت سر را ثبت کند.
فروشگاههای مجازی یکی از انواع محیطهای  BNAVEاست.
طول و عرض راهروهای مجازی فروشگاه و محتویات آنها
برای تنظیم پیچیدگی محیط بصری قابل دستکاری است.
مسیریابی فرد درون محیط فروشگاه به طرق مختلف انجام
میشود ،بهعنوان مثال از طریق فشار آوردن به دسته سبد
حساس به نیرو هنگام حرکت فرد روی تردمیل ]9[.یکی دیگر
از سیستمهای  FOVکه در توانبخشی دهلیزی مورد استفاده
قرار گرفته استCave Automatic Virtual Environment ،
( )CAVEمیباشد که از یک پلتفرم حرکتی با  6درجه آزادی
تشکیل شده است و صفحه نمایشهای  180درجهای
دورتادور فرد را دربرمیگیرد .این تکنولوژی قابلیت ردیابی
حرکات سهبعدی بخشهای مختلف بدن را دارا میباشد و
میتوان یک تردمیل درون محیط واقعیت مجازی قرار داد
که به این ترتیب امکان ارزیابی دقیق اجزای کینماتیک
حرکات فرد در طول راه رفتن فراهم میشود ]9[.در تکنولوژی
 FOVمحرکات اپتوکینتیک (نظیر نواری یا مربعی) نیز برای
بیماران دچار اختالالت دهلیزی با امکان تنظیم کنتراست،
جهت ،سرعت و فرکانس محرک قابل ارائه است .یکی از
مزیتهای اساسی سیستم  FOVنسبت به سیستمهای
 HMDاین است که به دلیل میدان دید وسیع امکان تغییر
نشانههای بینایی در محیط برای کاربر فراهم است .این مورد
برای کنترل پاسچرال بسیار مهم میباشد ]9[.مزیت دیگر این
سیستم آن است که فرد میتواند موقعیت اعضای بدن خود
را نسبت به محیط مجازی مشاهده کند .در این تکنولوژیها
پدیدهی  Cybersicknessکه در تکنولوژی  HMDمتداول
میباشد ،مشاهده نمیشود .نتایج یک مطالعه در سال 2014
نشان داد که بعد از شش هفته توانبخشی دهلیزی مبتنی بر
واقعیت مجازی با استفاده از این تکنولوژی ،عالئم بیماران در
پرسشنامههای مورد استفاده نسبت به برنامه توانبخشی
دهلیزی مرسوم کاهش چشمگیر نشان داد ،اما هیچ تفاوتی
بین ارزیابیهای عملکردی بین دو گروه یافت نشد ]41[.مشابه
این نتایج در یک پژوهش توانبخشی دهلیزی با استفاده از
تکنولوژی  FOVدر افراد مبتال به آسیب مغزی مالیم مشاهده
شد ]47[.در این مطالعه بیماران مبتال به آسیب مغزی مالیم
دو بار در هفته به مدت شش هفته متوالی تحت توانبخشی
دهلیزی با استفاده از تکنولوژی  CARENقرار گرفتند .بعد از
اتمام دوره توانبخشی تمامی بیماران بهبودی قابل توجهی
در توانایی راه رفتن و تعادل خود پیدا کردند]47 [.
سیستم هایی از این قبیل هزینه بر و گران هستند .این
مسئله باعث می شود که کاربرد کلینیکی پیدا نکرده و به -
ص ورت آزمایشی باقی بمانند]9 [.
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توانبخشی دهلیزی مبتنی بر وا قعیت مجازی با
استفاده از سیستمهای Off the Shelf
صنعت بازی در طی سالهای اخیر تکنولوژیهای پیشرفتهای
که در برخی از سیستمهای واقعیت مجازی  High Endوجود
دارد را با هزینه کم در اختیار درمانگران قرار داده است]20[.
این تکنولوژیهای  Off the Shelfارزانقیمت این توانایی را
دارند که حرکات سهبعدی یا مرکز فشار ( Center of
 )Pressureرا ارزیابی کنند ]9[.این دستگاهها به تلویزیون یا
مانیتور کامپیوتر متصل میشوند و کامالً غیرغوطهور
میباشند .این توانایی را دارند که فیدبک شنوایی و بینایی را
در هر لحظه برای کاربر ایجاد کنند و محیط پیچیده مجازی
فراهم سازند .سیستمهای تجاری موجود دارای بازیها و
تمرینهای زیادی هستند که میتوانند برای توانبخشی
دهلیزی مورد استفاده قرار گیرند .از معایب این سیستمها،
میتوان به میدان بینایی کوچک و عدم توانایی در کنترل
جریانهای بینایی و محرکات اپتوکینتیک برای توانبخشی
دهلیزی و کنترل پاسچرال اشاره کرد ]9 ,1[.در این
تکنولوژیها پدیدهی  Cybersicknessکه در تکنولوژی
 HMDمتداول میباشد ،مشاهده نمیشود .در مطالعاتی که
از تکنولوژیهای غیر از  HMDاستفاده شده است ،هیچکدام
از بیماران این عالمت را گزارش نکردند چون بیماران
میبایست ورودیهای بینایی مورد نظر را از نقاط مرجع
خارجی پیدا میکردند]48 ,33 ,5 ,4 ,2 ,1[.
از بین سیستمهای ارزانقیمت  Off the Shelfکه امروزه
در بازار موجود است Nintendo Wii ،نسبت به دو دستگاه
دیگر در مطالعات مختلف بیشتر مورد استفاده قرار گرفته
است .نینتندو وی اولین بار در  2006ارائه شد .بورد تعادلی
آن دارای چهار مبدل نیرو است که مرکز جابهجایی فشار را
در جهت داخلی-خارجی و قدامی-خلفی محاسبه میکند]9[.
نوع  Wii Fit Plusبازیهای تمرینی و تعادلی زیادی دارد که
هدف از انجام آنها به چالش کشیدن تعادل و ارائه فیدبک
مناسب بینایی و شنوایی از مرکز فشار فرد است .دقت بورد
تعادلی که در  Wiiمورد استفاده قرار میگیرد برابر با صفحه
نیروی آزمایشگاهی است ]49[.در مطالعهای که از این
تکنولوژی در توانبخشی دهلیزی استفاده شده بود ،تقریبا 90
درصد بیماران گزارش کردند ترجیح میدهند از  Wiiدر
درمان و توانبخشی دهلیزی خود در آینده استفاده کنند و
 70درصد از بیماران نیز گزارش کردند که این تکنولوژی
بسیار لذتبخشتر و انگیزهبخشتر از برنامههای توانبخشی
دهلیزی مرسوم میباشد (سایتشده در  .)2عواملی نظیر ارائه
فیدبک بینایی و شنوایی مناسب از مزایای این سیستم
محسوب میشود .همچنین عوارض جانبی ضعیفی مثل
تهوع ،سردرد و افزایش سرگیجه فقط در تعداد کمی از
بیماران گزارش شده است ]9[.در برخی مطالعات نشان داده
شده است که افراد سالمند در محدودهی سنی  90-62سال
قادر هستند از بورد تعادلی و همچنین بازیهای  Wiiاستفاده
کنند و این بازیها را بهخوبی یاد بگیرند ]51 ,50[.یکی از
اجزای اصلی در توانبخشی تعادل ،یادگیری کنترل مرکز ثقل
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بدن حین حرکات مختلف میباشد .بورد تعادلی Wii
نیروهای عمودی که از طرف فرد به بورد تعادلی وارد میشود
را شناسایی میکند و سپس مرکز فشار وی را محاسبه
میکند .بورد این دستگاه آن قدری حساسیت دارد که حتی
تغییرات کوچک و جزئی در مرکز فشار بیمار را طی انجام
حرکات چشم و در حالت ایستاده کشف کند .فرد از طریق
جابهجایی و تغییر مرکز فشار خود ،بازیهایی که در این
تکنولوژی قرار داده شده است را میتواند انجام دهد،24 ،2-4[.
 ]49سیستم  Nintendo Wiiدر حال حاضر در کلینیکهای
توانبخشی دهلیزی مورد استفاده قرار میگیرد و کاربردهای
توانبخشی مختلفی پیدا کرده است .میزان انگیزه و جذابیتی
که این سیستم ایجاد میکند ،باعث میشود افراد به روند
درمان توانبخشی دهلیزی پایبندتر از برنامههای توانبخشی
مرسوم باشند .تمامی این جنبهها در کنار عواملی مانند
هزینهی پایین این وسیله و استفاده راحت از آن باعث شده
است تا در توانبخشی دهلیزی جایگاه رو به رشدی داشته
باشد ،اگرچه در حال حاضر هنوز تعداد مطالعاتی که از این
وسیله استفاده کردهاند زیاد نیست؛ بنابراین شواهد محدودی
برای حمایت از اثربخشی آن وجود دارد ]49 ،24 ،3 ،2[.در یک
مطالعه پایلوت نیز پنج بیمار دچار اختالل دهلیزی از سیستم
هیبرید به مدت  5هفته و  20جلسه توانبخشی استفاده
کردند .بعد از مداخله در تمامی بیماران کاهش نوسان
پاسچرال و بهبود عملکرد تعادلی مشاهده شد ]9[.در تعدادی
از مطالعات که از  Nintendo Wiiاستفاده کردهاند ،برتری
سیستم توانبخشی واقعیت مجازی نسبت به برنامه توانبخشی
مرسوم تنها از دیدگاه بیمار و در نتایج پرسشنامهها مشاهده
شده است و سایر ابزارها نظیر صفحه نیرو ،سازماندهی حسی،
شاخص راه رفتن دینامیک و سرعت راه رفتن تفاوت معنادار
یا برتری را بین دو روش نشان نداده است ]6-4[.وجود تفاوت
معنادار در نتایج پرسشنامهها در افراد دچار اختالل دهلیزی
در گروه توانبخشی دهلیزی با واقعیت مجازی در مقایسه با
گروه توانبخشی مرسوم از آن نظر حائز اهمیت میباشد که
احساس خود فرد از شدت سرگیجه و میزان ناتوانی که
سرگیجه و اختالل دهلیزی در زندگی روزمره فرد ایجاد
میکند ،با این پرسشنامهها مشخص میشود و از طرفی
دیگر ،مؤثر بودن برنامه توانبخشی دهلیزی در فرد نیز از
طریق این پرسشنامهها ارزیابی میگردد.
یکی دیگر از سیستمهای  Off the Shelfمورد استفاده در
توانبخشی دهلیزی دستگاه  Microsoft Kinectمیباشد که
محصول  Sony Xboxمیباشد و در  2010به بازار عرضه شد.
در این سیستم برای تشخیص حرکت فرد از یک وبکم
مادون قرمز استفاده شده است؛ بنابراین هیچ کنترلگر
دستی در آن وجود ندارد .در این تکنولوژی از الگوریتم
 Decision Forestتصادفیشده بهره گرفته شده که در لحظه
نشانههای آناتومیک بدن مثل مرکز مفاصل را تعیین
میکند ]53 ,52[.دقت سیستم  Microsoft Kinectدر تشخیص
حرکات بدن برابر با سیستمهای آنالیز حرکت آزمایشگاهی
است ]52[.بازیهای مختلفی در این تکنولوژی باعث تقویت و
توانبخشی دستگاه دهلیزی میشود ،هرچند تاکنون تعداد
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گزارشات کمی از کاربرد این تکنولوژی در زمینه توانبخشی
وجود دارد ]9[.سیستم هیبرید نیز برای توانبخشی دهلیزی
در سالهای اخیر ارائه شده است؛ یک سیستم ترکیبی
میباشد که در آن از تکنولوژی  Kinectبه همراه بورد تعادلی
نینتندو ،یک پروژکتور سهبعدی و یک عینک شاتر جهت
ایجاد بینایی استریو استفاده شده است .پنج تمرین بر اساس
تمرینهای اصالحشدهی  Cawthorneو  Cookseyطراحی
شده است ]34 ,9[.در مطالعهای بعد از ده جلسه توانبخشی
دهلیزی مبتنی بر واقعیت مجازی با سیستم هیبرید بهبودی
قابل توجه در پارامترهای مربوط به مرکز فشار و هر دو
خردهمقیاس شدت سرگیجه و اضطراب مقیاس نشانههای
سرگیجه مشاهده شد؛ از طرفی دیگر ،بهبودی پارامترهای
مربوط به مرکز فشار بین دو گروه توانبخشی دهلیزی مبتنی
بر واقعیت مجازی و برنامه توانبخشی دهلیزی مرسوم تفاوت
معناداری نداشت ،درحالیکه بهبودی عملکرد تعادلی و
کاهش استرس بیماران در گروه واقعیت مجازی نسبت به
گروه دیگر تفاوت معناداری داشت .با آنکه تأثیر کاربرد این
سیستم در کاهش نوسان پاسچرال و بهبود عملکرد تعادلی
مشاهده شده است[ ،]34اما تحقیقات بیشتر در سالهای آینده
در مورد کارایی آن مورد نیاز میباشد]9[.
مدت زمان الزم جهت انجام توانبخشی دهلیزی
مبتنی بر واقعیت مجازی
در مطالعات انجامشده ،افراد  6تا  12جلسه توانبخشی
واقعیت مجازی را در طول  1تا  8هفته انجام دادهاند ،هر
جلسه  24تا  45دقیقه طول کشیده است .در واقع میتوان
گفت هر فرد حداقل  144تا  540دقیقه در برنامه
توانبخشی واقعیت مجازی صرف کرده است,17 ,9 ,5 ,4 ,1 [.
 ]48 ,41 ,37 ,33مسئله ای که در روند توانبخشی واقعیت
مجازی بسیار حائز اهمیت است ،مدتزمانی میباشد که
افراد به انجام برنامه توانبخشی اختصاص میدهند .بر
اساس مطالعهی متاآنالیز  Bergeronو همکاران (،)2015
زمانی که افراد در برنامه واقعیت مجازی سپری میکنند،
بیشتر از تعداد جلسات آن در کارایی برنامه توانبخشی
دهلیزی مبتنی بر واقعیت مجازی تأثیر دارد .همچنین،

حداقل  120تا  150دقیقه مدت مواجهه فرد در محیط
واقعیت مجازی مورد نیاز است تا بهبودی قابل اندازهگیری
در بیماران کشف و شناسایی شود؛ بنابراین تعداد جلسات
بیشتر و مدت کوتاهتر هر جلسه می تواند نتایج مؤثرتر و
بهتری در پی داشته باشد]17 [.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج مطالعات انجام شده در توانبخشی دهلیزی با
استفاده از تکنیک واقعیت مجازی به نظر میرسد که این
نوع توانبخشی می تواند جایگزین مناسبی برای برنامههای
توانبخشی مرسوم باشد .در تمامی پژوهشهایی که از
تکنیک واقعیت مجازی برای توانبخشی دهلیزی بهره
بردهاند ،برتری این روش نسبت به برنامههای توانبخشی
مرسوم به ویژه از دیدگاه بیمار گزارش شده است .استفاده
از تکنولوژیهای پیشرفتهتر نظیر  HMDو  FOVدر
مطالعات باعث بهبودی چشمگیر بیماران هم در ارزیابیهای
پرسشنامهای و هم در ارزیابیهای عملکردی میگردد.
کاربرد این تکنولوژیها باعث افزایش غوطهوری و در نهایت
تعارض حسی زیاد بین سیستمهای دهلیزی ،بینایی و ایجاد
سریع تر ،بهتر و پایدارتر جبران مرکزی نسبت به توانبخشی
مرسوم می گردد .توانبخشی دهلیزی واقعیت مجازی
محیطهای چالشبرانگیز و در عین حال کنترلشده و ایمن
برای بیماران دچار اختالل دهلیزی ایجاد میکند .این نوع
توانبخشی محدودیتهای موجود در روشهای توانبخشی
مرسوم را ندارد ،بهطوری که بیماران با انگیزه بیشتری در
برنامه توانبخشی دهلیزی واقعیت مجازی شرکت میکنند.
انگیزه بیشتر باعث مشارکت و تعامل بیشتر آنها و در نهایت
دستیابی به نتایج مؤثرتر حداقل از دیدگاه خود بیمار
می گردد .نتایج مطالعات اخیر نشاندهندهی پایداری
طوالنی مدت بهبودی افراد بعد از انجام تمرینهای
توانبخشی مجازی میباشد؛ بدین ترتیب ،شواهد موجود از
کاربرد واقعیت مجازی در برنامههای توانبخشی دهلیزی
حمایت میکند ،ام ا این تکنولوژی مشکالتی نیز به همراه
دارد .بسیاری از انواع آن در حال حاضر گرانقیمت است و
برای همه در دسترس نیست.
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