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Background and Aims Older adults with diabetic peripheral neuropathies (DPN) are at higher risk of 
motor control, slower reaction time, and increased postural sways. There is increasing evidence that 
exercise-based interventions have a positive impact on the health of older people. This study aims to 
assess the effectiveness of a selected multisensory training (SMST) program in improving the balance of 
older women with DPN.
Methods In this study, 30 older women (Mean±SD age=62.35±1.87 years) were randomly assigned into 
the SMST and control groups. All participants underwent dynamic and static balance tests before and 
after the training. The SMST program included the balance training with eyes open and closed on differ-
ent surfaces to stimulate visual, proprioception, and vestibular system. The intervention was conducted 
for 12 weeks, two times per week.
Results There was a significant difference in the dynamic balance between the SMST and control 
groups (t(28)=-6.74, P=0.000, ƞ2=0.61). The results of analysis of variance showed that the SMST program 
improved the static balance in the X direction (F(1,28)=14.16, P=0.001, ƞ2=0.33) and in the Y direction 
(F(1,28)=5.38, P=0.028, ƞ2=0.16) in older women with DPN.
Conclusion The SMST can improve the dynamic and static balances of older women with DPN. Older 
women with DPN are at increased risk of falling. This program can be used to enhance their balance and 
postural control.
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D
Extended Abstract

Introduction

iabetic peripheral neuropathy (DPN) is a 
complex metabolic disease that impairs 
postural control [1]. Older adults with 
DPN are at higher risk of impaired pos-
tural control, slower reaction time, and 

increased postural sways. There is evidence that exercise-
based interventions have a positive impact on the health 
of older people. Exercise-based interventions programs 
are effective in maintaining or even improving motor 
and postural control in older people [2, 3]. Some of these 
interventions are whole body vibration exercise [4], ves-
tibular physical therapy [5], strength training [6], foot 
and ankle exercises [7] and balance training [8]. Previous 
studies have been mainly focused on balance training to 
improving the balance performance and reduce falls in 
older people with DPN [6, 9-11]. The effect of a balance 
training program can be enhanced when the sensory sys-
tems including visual, vestibular, and proprioception are 
involved [12]. Information about the center of gravity is 
derived from the visual, vestibular and proprioception sys-
tems [13]. In this regards, selected multisensory training 
(SMST) involve all three sensory systems [6, 11, 12]. The 
involvement of three sensory systems can  reduce postur-
al sways and improve the balance. The present study aims 
to examine the effects of a 12-weeks SMST on dynamic 
and static balance of older women with DPN. 

Materials and Methods 

In this quasi-experimental study, 30 older women (Mean 
±SD age= 62.35±1.87 years) were randomly assigned 
into SMST and control groups. All participants underwent 
dynamic balance test, and statice balance test before and 
after 12 weeks of training.  The timed up and go (TUG) 
test was used to assess participants’ dynamic balance [14]. 
A force plate was used to measure their static balance. 

The SMST program included different training for the 
proprioceptive, visual, and vestibular systems which 
were walking and balancing training on different surfac-
es, different head positions, eyes open or closed, and eye 
tracking. The training program was based on previous 
studies [9, 12, 15]. The proprioception training was the 
balance training on surfaces with different stiffness. The 
vestibular training was based on spatial awareness and 
dynamic balances at different walking direction with dif-
ferent head positions, and movement with closed eyes 
on a soft surface. The visual training was the balance 
training with eyes open and closed, and tracking objects 

with eyes. The SMST was performed in groups of 10 
with a gradual increase (5-10%) in intensity for 12 con-
secutive weeks, twice a week, each for about 40 min. 
The SMST sessions were supervised by a trained clini-
cal neurologist. The severity and duration of the SMST 
were selected based on the literature [8, 12]. The train-
ing severity increased by increasing weights (objects) 
from light to heavy, increasing the speed from slow to 
fast, and from eyes open to eyes closed.

Results

The two groups was not different in terms of age, weight, 
and height, and mental state (Mini-Mental State Examina-
tion score). Dynamic and static balances improved from 
pretest to post-test phase in the SMST group compared to 
the control group. The SMST group had higher scores in 
dynamic and static balance tests.

Discussion

The SMST for 12 weeks improved dynamic and static 
balances of older women with DPN. This confirms the 
two study hypotheses The first hypothesis stated that the 
SMST improves dynamic balance of older women with 
DPN over time. In this regard, our results are consistent 
with the results of previous studies [3, 5, 6, 15, 16]. 

The more improvement in dynamic balance after SMST 
compared to the control condition can be due to the pro-
tocol used in the present study. The SMST was performed 
along with balance training on different surfaces and in-
tensities. The varying intensity can lead to increased dy-
namic balance [5]. Moreover, the SMST engaged visual, 
proprioception and vestibular systems and also higher 
centers of the brain. The multisensory training can cause 
positive changes in the sensory systems [3, 11, 12, 17, 18]. 
The brain is active in both types of physical and multisen-
sory training [17]. Training with the involvement of all 
sensory systems improves balance performance [3, 11]. 
The interaction of sensory and motor networks, as well 
as the enhancement of brain communication with motor 
control centers, are the results of multisensory training  
[5, 13, 15]. Based on the second hypothesis, we assumed 
that the SMST improves static balance of older women 
with DPN. The results confirmed this hypothesis, which 
is consistent with previous studies related to postural con-
trol [7, 19, 20]. The sensory-motor integrity resulted from 
the multisensory training can reduce postural sways and 
lead to increased postural control [3, 21]. 
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It can be concluded that the SMST program has posi-
tive effects on dynamic and static balance of older women 
with DPN. This program can be used to enhance the bal-
ance and postural control of older women with DPN.
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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر یک دوره آزمایشات چندحسی بر تعادل  سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی

مقدمه و هدف امروزه افراد مسن مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی در معرض خطر از دست دادن کنترل حرکتی، زمان واکنش کندتر و 
افزایش نوسانات وضعیتی هستند. شواهد زیادی وجود دارد که آزمایشات مبتنی بر ورزش بر سالمت افراد مسن مبتال به دیابت تأثیر مثبتی 
دارد. مطالعات اخیر این فرضیه را پشتیبانی می کند که راهکار جایگزینی برای از دست دادن تعادل می تواند شامل تقویت سیستم های 
حسی باقی مانده باشد. هدف پژوهش حاضر این است که با ترکیب روش های تمرینی حسی مختلف یک رویکرد جامع و کامل برای بهبود 

تعادل در سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی ارائه دهد. 
مواد و روش ها این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه تجربی و ازنظر هدف، تحقیقی کاربردي است و طرح تحقیق نیز از نوع پیش آزمون  و 
پس آزمون با گروه کنترل است. تعداد 30 زن سالمند مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی به طور تصادفی به دو گروه آزمایشات چندحسی 
و کنترل تقسیم شدند. در دو مرحله  پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا با دستگاه صفحه نیرو و تعادل پویا از طریق آزمون نشستن و 
برخاستن ارزیابی شد. شرکت کنندگان در گروه  آزمایشات چندحسی در 40 دقیقه تمرین دو بار در هفته به مدت 12 هفته شرکت کردند. 

در این مدت شرکت کنندگان در گروه کنترل به فعالیت روزمره خود پرداختند.
یافته ها یافته ها نشان داد بین میانگین درصد تغییرات تعادل پویای گروه آزمایشات منتخب چندحسی و کنترل، تفاوت معناداری وجود 
دارد )t)2۸(=-۶/۷4 ،P=0/000 ،Ƞ2=0/۶1(. نتایج تحلیل واریانس 3 عاملی )تمرین×سطح×چشم( 2×2× 2 برای محور x تعادل ایستا نشان 
 ،Ƞ2=0/33( سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی منجر شد x داد آزمایشات منتخب چندحسی به بهبود تعادل ایستا در محور
F)1 ،2۸(=14/1۶ ،P=0/001(. نتایج تحلیل واریانس 3 عاملی )تمرین×سطح×چشم( 2×2×2  برای محور Y نشان داد آزمایشات منتخب 

.)F)1 ،2۸(=5/3۸ ،P=0/02۸ ،Ƞ2=0/1۶( سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی شد Y چندحسی باعث بهبود تعادل ایستا در محور
نتیجه گیری به نظر می رسد آزمایشات چندحسی باعث تقویت تعادل ایستا و پویا در افراد مسن با نوروپاتی محیطی دیابتی است. یافته های 
این بررسی از آن جهت مهم است که زنان مسن با نوروپاتی دیابتی در معرض خطر افزایش سقوط قرار دارند. این مطالعه برنامه ای جامع  

برای تقویت تعادل و کنترل قامت افراد مسن با نوروپاتی دیابتی ارائه می دهد.
کلیدواژه ها تمرینات چندحسی، سالمند، نوروپاتی محیطی دیابتی، تعادل ایستا، تعادل پویا
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مقدمه

دیابت یک بیماری شایع بین افراد مسن و بیماري متابولیک 
پیچیده ای است که به دلیل کاهش در ترشح یا نقص در عملکرد 
انسولین ایجاد و با افزایش قند خون مشخص می شود ]1-4[. 
درنتیجه   دیابتی1  محیطی  نوروپاتی  ازجمله  بسیاری  عوارض 
دیابت رخ می دهد. نوروپاتی محیطی دیابتی  یکی از شایع ترین 
عوارض دیابت سالمندان است که در 30 تا 60 درصد سالمندان 
به دیابت رخ می دهد ]9-5[. هر دو عامل سن و طول  مبتال 
مدت بیماری دیابت، عوامل خطر مستقل برای ابتال به نوروپاتی 

محیطی دیابتی هستند ]6[. 

یک تعریف ساده از نوروپاتی محیطی دیابتی »حضور عالئم و 
یا نشانه هایی از اختالل اعصاب محیطی در افراد مبتال به دیابت 
است« برآورد شده که مطابق آن 60 تا 70 درصد از افراد مبتال به 
دیابت، آسیب خفیف تا شدید به سیستم عصبی را تجربه می کنند 
]10[. عالئم نوروپاتی محیطی شامل بی حسی یا بی تفاوتی نسبت 
به درد یا درجه حرارت، درد تیز یا گرفتگی عضالت و حساسیت 

شدید به لمس است ]10[.

تعادل و هماهنگی در سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی 
دیابتی به طور قابل توجهی پایین تر از افراد بدون نوروپاتی محیطی 
دیابتی است و نیز استراتژی کنترل قامت در این افراد حتی با 
چشم باز در مفاصل مچ پا در طول ایستادن آرام، دچار اختالل 
است. تعادل بدن توسط عوامل بسیاری مانند دهلیزی، بینایی، 
تحت تأثیر  غیره  و  تحتانی  اندام  عضالنی  قدرت  عمقی،  حس 
و  دهلیزی  آن ها، کاهش حس عمقی،  میان  در  قرار می گیرد. 
قدرت عضالنی اندام تحتانی از دالیل اصلی برای اختالل تعادل 
در سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی است. نوروپاتی 
محیطی دیابتی به کاهش حساسیت عملکرد عمقی و دهلیزی، 
ضعف عضالنی اندام تحتانی، از دست دادن رفلکس مچ پا، زمان 
واکنش آهسته تر، بی ثباتی بیشتر و تغییر الگوهای راه رفتن و 
تغییر استراتژی کنترل قامت منجر می شود. درواقع، نوروپاتی 
محیطی دیابتی سیستم های حسی )بینایی، دهلیزی و حسی 
پیکری( و سیستم حرکتی را تحت تأثیر قرار می دهد ]10،6 -14[. 

پژوهش آسیف و همکاران، نشان دهنده ارتباط مستقیم بین 
نوروپاتی محیطی دیابتی و کاهش تعادل و افزایش خطر زمین 
خوردن است ]15[. آزمایشات بدنی در جهت کاهش اختالل تعادل 
استراتژی های  ایجاد  و  یکپارچه سازی حسی  طریق  از  می تواند 

جبرانی، سالمت سلول های عصبی را احیا کند ]11 ،10 ،6[. 

پژوهش های قبلی نشان مي دهند آزمایشات تعادلی بر تعادل 
اثر قوي دارد و مي تواند به عنوان روشي مفید در پیشگیري از 
سقوط در سالمندان استفاده شود، اما پژوهش های اخیر نشان 

 1. Diabetic Peripheral Neuropath y (DPN) 

داده  است افزایش پیچیدگی و دشواری آزمایشات تعادلی از طریق 
دستکاری سیستم های مختلف حسی باعث بهبود بیشتر عملکرد 
تعادلی افراد سالمند می شود 18-16[[. به طور خاص، مشخصه  

آزمایشات چندحسی تحریک هر 3 سیستم آوران است ]19[. 

تحریک هر 3 سیستم حسی اجازه خواهد داد یک طرح بهتر 
از برنامه های درمانی برای رسیدن به کاهش در زمین خوردن 
فراهم شود. برای  مثال، در پژوهشی آزمایشات تعادلي به صورت 
چند حسي مؤثرتر از آزمایشات تعادلي معمولي به صورت ایزوتونیک 
به مدت 3 ماه و 3 جلسه در هفته گزارش شد. درواقع، تمرینات 
تعادلي چند حسي باعث بهبود بیشتر شاخص هاي ثبات تعادل 
شده  است ]20 ،18[ و نیز در مقایسه  اثر آزمایشات چندحسی با 
آزمایشات تقویت عضالت بر کنترل قامت در سالمندان، کنترل 
گروه  به  نسبت  قابل توجهی  به طور  چندحسی  گروه  در  قامت 

آزمایشات قدرتی بهبود یافت ]19[. 

آزمایشات تعادلي بر پایه حسی می تواند در کنترل قامت مؤثر 
باشد و به دیگر تکالیف دشوار تعادلي مانند ایستادن روي یك پا 
یا ایستادن تاندم )در حالتی که پنجه یک پا به پاشنه  پای جلو 
بچسبد( انتقال یابد ]21[. درواقع، آزمایشات چند حسي با اعمال 
اضافه بار بر سیستم هاي حسي درگیر در تعادل و حفظ تعادل، 
باعث افزایش تعادل و بهبود کنترل قامت و احتمااًل کاهش خطر 

افتادن در زنان سالمند مي شود ]22[.

ممکن است افراد نوروپاتی دیابتی به تمرینات مانند افراد دیگر 
پاسخ ندهند. بر اساس مطالعات فلورنس و هاگربگ، باید افراد با 
بیماری های عصبی عضالنی مختلف به دلیل پاسخ های متفاوت 
جدا گانه بررسی شوند ]23[. شاه درزمینه  افراد دیابتی نیز تعادل و 
راه رفتن 36 سالمند مبتال به نوروپاتی دیابتی را پس از یک دوره 
آزمایشات چندحسی )اجرای آزمایشات تعادلی روی تخته معلق و 
َپد تعادلی با چشم باز و بسته( بررسی کرد که نتایج بهبود تعادل 

و راه رفتن را پس از یک دوره آزمایش نشان داد ]24[. 

از طرفی، مطالعاتی وجود دارد که تأثیر آزمایشات چندحسی را 
بحث بر انگیز می کنند. در پژوهش دیگری که به بررسی اثر آزمایشات 
چندحسی بر تعادل سالمندان مبتال به نوروپاتی دیابتی پرداخته 
بود، آزمایشات چندحسی )راه رفتن به جلو، عقب و پهلو با چشم باز 
و بسته و با سرعت های مختلف روی فرش مخصوص، فوم و سطح 
معمولی( باعث بهبود نمرات آزمون زمان برخاستن و رفتن2 شد، اما 

تغییری در نمرات آزمون 6 دقیقه راه رفتن3 ایجاد نشد ]25[.

اگر چه مطالعات، تأثیر گذاری آزمایشات چندحسی بر راه رفتن 
و تعادل افراد سالمند و بعضی از گروه های خاص تأیید کردند، این 
سؤال باقی می ماند که آیا افراد نوروپاتی محیطی دیابتی هم مانند 
دیگر گروه ها به این تمرینات پاسخ خواهند داد؟ پژوهش های 

2. Timed Up and Go
3. 6 Minute Walk

منیره اسدی قلعه نی و همکاران. تأثیر آزمایشات چندحسی بر تعادل سالمندان
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محدودی در زمینه تأثیر آزمایشات چندحسی بر تعادل سالمندان 
مبتال به نوروپاتی دیابتی انجام شده است. همان طور که پیش تر 
ذکر شد، نتایج پژوهش ها  متناقض است و پروتکل تمرینی در 
این پژوهش ها، آزمایشات هر 3 سیستم حسی را شامل نمی شود. 

با توجه به اینکه مشخصه  آزمایشات چندحسی ترکیب تمرینات 
هر 3 سیستم حسی درگیر در تعادل است، پژوهش حاضر درصدد 
این است که با ترکیب روش های آزمایشی حسی مختلف یک 
رویکرد جامع و کامل در جهت بهبود تعادل سالمندان مبتال به 
نوروپاتی محیطی دیابتی ارائه دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر 
تعادل  بر  تمرینات منتخب چندحسی  تأثیر یک دوره  بررسی 

سالمندان مبتال به نوروپاتی دیابتی است.

مواد و روش ها

ازنظر هدف،  و  نیمه تجربی  تحقیقات  نوع  از  حاضر  پژوهش 
تحقیقی و کاربردي است و طرح تحقیق نیز از نوع پیش آزمون  و 
پس آزمون با گروه کنترل است. با 58 زن سالمند مبتال به دیابت 
ساکن شهر مشهد با تلفن تماس گرفته شد و از آن ها خواسته شد 
تا در مطالعه حاضر شرکت کنند. افراد در صورت داشتن شرایط 

زیر برای ورود به مطالعه واجد شرایط بودند:

بیماری  دیابتی، سابقه  10 سال  نوروپاتی محیطی  به  مبتال 
حداقل 10  ایستادن  توانایی  سال،  باالی 60  زن، سن  دیابت، 
دقیقه، بدون آسیب در اندام تحتانی )شکستگی و زخم(، کسب 
حداقل نمره 24 در آزمون کوتاه وضعیت ذهنی4، توانایی راه رفتن 
20 متر بدون تجهیزات کمکی، نداشتن ضعف شدید بینایی )دید 
طبیعی یا اصالح شده طبیعی مانند استفاده از عینک و لنز(، عدم 
ابتال به )فشار خون کنترل نشده ، آلزایمر و اختالالت عصبی مانند 
سکته ، حمالت ایسکمیک گذرا ، صرع یا پارکینسون که متغیرهای 

راه رفتن را تحت تأثیر قرار می دهد(

بیماران توسط متخصص مغز و اعصاب ازنظر وضعیت سالمتی 
و معیارهای ورود به پژوهش بررسی شدند. درباره اهداف مطالعه و 
روش اجرای کار به شرکت کنندگان اطالعات کامل داده شد. پس 
از آن، شرکت کنندگان رضایت نامه کتبی را امضا کردند. در مجموع ، 

4. Mini–mental state examination (MMSE)

30 زن مسن با نوروپاتی دیابتی معیارهای ورود را داشتند و مایل 
به شرکت در مطالعه بودند. در مرحله بعد ، شرکت کنندگان به طور 
تصادفی در دو گروه آزمایشات چندحسی و کنترل توزیع شدند. 
به منظور تصادفی سازی از جدول اعداد تصافی رایانه ای استفاده 
شد. برای تمام نمونه ها قبل و بعد از آزمایش، آزمون تعادل ایستا 
) صفحه نیرو5( و تعادل پویا )آزمون زمان نشستن و برخاستن۶( 
انجام شد )جدول شماره 1(. آزمون ها در آزمایشگاه علوم ورزشی 

تحت نظارت متخصص آزمایشگاه انجام شد.

تعادل ایستا

تعادل ایستا با استفاده از صفحه نیرو ارزیابی شد. هنگام اجراي 
و  باز  اندازه شانه ها  به  پاها  آزمودنی ها در وضعیتي که  تکلیف 
دست ها راحت در کنار بدن قرار دارد، روي صفحه نیرو ایستادند. 
جابه جایی قدامي خلفي، میاني جانبي هر آزمودني، طي 3 کوشش 
30 ثانیه ای در 4 شرایط مختلف حسی )با چشم باز روي سطح 
سخت، با چشم باز روي سطح نرم، با چشم بسته روي سطح 
سخت و با چشم بسته روي سطح نرم( با دستگاه صفحه نیرو 
اندازه گیری شد. فاصله میان کوشش ها 5 دقیقه بود و میانگین 
3 کوشش هر آزمودني به عنوان معیار عملکرد کنترل قامت فرد 
محاسبه شد. نمرات کمتر نشان دهنده  نوسان کمتر در جهات 

مختلف و تعادل ایستا بهتر است.

تعادل پویا

پویا  تعادل  ارزیابی  برخاستن جهت  و  نشستن  زمان  آزمون 
استفاده شد. این آزمون بر اساس مدت زمانی که فرد برای بلند 
شدن از صندلی و راه رفتن مسافت 3 متر و برگشتن و نشستن 
نمرات  ارزیابی می کند.  را  افراد  به دست می آورد،  روی صندلی 
نشان دهنده   کمتر  نمره  و  می شود  ثبت  ثانیه  برحسب  آزمون 

عملکرد بهتر در آزمون است.

5. Force Plate
6. Timed Up and Go Test (TUG)

منیره اسدی قلعه نی و همکاران. تأثیر آزمایشات چندحسی بر تعادل سالمندان

)n=15( جدول 1. روش اجرای طرح

آزمون
پس آزمونمتغیر مستقلپیش آزمونگروه

آزمایش
صفحه نیروتعادل ایستا

آزمایشات چندحسی
صفحه نیروتعادل ایستا

آزمون زمان نشستن و برخاستنتعادل پویا آزمون زمان نشستن و برخاستنتعادل پویا

کنترل
صفحه نیروتعادل ایستا

کنترل )بدون آزمایش(
صفحه نیروتعادل ایستا

آزمون زمان نشستن و برخاستنتعادل پویاآزمون زمان نشستن و برخاستنتعادل پویا
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برنامه آزمایشی

مطابق جدول شماره 2، شرکت کنندگان در گروه  چندحسی در 
40 دقیقه تمرین دو بار در هفته برای 12 هفته شرکت کردند. این 
مطالعه 3 آزمایش مختلف را برای تحریک سیستم حسی پیکری، 
بینایی و دهلیزی به کار برد. آزمایشات شامل راه رفتن و حرکت 
روی سطوح با سختی متفاوت )سخت و نرم ( با تغییر وضعیت سر، 
با چشم باز و بسته و ردیابی بینایی است. برنامه آزمایشی بر اساس 
مطالعات قبلی طراحی شد ) منابع استفاده شده در طراحی برنامه 
آزمایشی ]25،19 -28[ و سپس متخصصین تأیید کردند. گروه 
کنترل، آزمایشی انجام نداده  است و در این مدت شرکت کنندگان 

در گروه کنترل به فعالیت روزمره خود پرداختند.

در پایان براي توصیف و تجزیه و تحلیل آماري داده ها از روش هاي 
بررسی  براي  ابتدا  در  استفاده شد.  استنباطی  و  توصیفی  آمار 
توزیع دادها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف۷، سپس براي بررسی 
معناداري اختالف میانیگن نمرات تعادل پویا از آزمون تی مستقل۸ 
و برای بررسی معناداري اختالف میانگین نمرات تعادل ایستا از 
تحلیل واریانس 3 عاملی در سطح )P=0/05( استفاده شد. داده ها 

به وسیله نرم افزار آماری  SPSS  نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد. 

یافته ها

جدول شماره 3 کمترین، بیشترین، میانگین±انحراف معیار 
سن )سال(، قد )سانتی متر( و وزن )کیلوگرم( شرکت کنندگان در 

تحقیق را نشان می دهد. 

نمودار میانگین نمرات تعادل پویا در پیش آزمون و پس آزمون 
در دو گروه آزمایشات چندحسی و کنترل در تصویر شماره 1 ارائه 
شده است. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین میانگین درصد 
تغییرات تعادل پویای گروه آزمایشات منتخب چندحسی )27/8-

 ،2Ƞ=0/61( معناداری وجود دارد )-( و کنترل تفاوت )2/8M=
منتخب  آزمایشات  به عبارت دیگر،   .)t

)28(
=-6/74  ،P=0/000

چندحسی باعث بهبود تعادل پویای سالمندان مبتال به نوروپاتی 
محیطی دیابتی شد.

7. Kolmogorov–Smirnov Test
8. Independent T Test

نتایج تحلیل واریانس 3  عاملی )تمرین×سطح×چشم( 2×2×2 
در جدول شماره 4 برای محور x  تعادل ایستا نشان داد آزمایشات 
منتخب چندحسی به بهبود تعادل ایستا در محور x سالمندان 
مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی منجر شد )P=0/001(. بین 
تعادل ایستا در محور x سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی 
دیابتی در شرایط چشم باز و بسته تفاوت معناداری وجود نداشت 

 .)P=0/823 (

آزمایشات منتخب چندحسی در هر دو شرایط باز و بسته بودن 
چشم به یک اندازه به بهبود تعادل ایستا در محور x سالمندان 
مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی منجر شد )P=0/921(. بین 
تعادل ایستا در محور x سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی 
دیابتی در شرایط ایستادن روی سطح نرم و سخت تفاوت معناداری 
در  چندحسی  منتخب  آزمایشات   .)P=0/180(  نداشت وجود 
شرایط سطح سخت و نرم به یک اندازه به بهبود تعادل ایستا در 
محور x سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی منجر شد 

)P=0/217( )تصویر شماره 2(. 

عدم تفاوت بین تعادل ایستا در محور x سالمندان مبتال به 
نوروپاتی محیطی دیابتی در حالت باز و بسته بودن بینایی در دو 
سطح نرم و سخت برقرار است )P=0/252(. آزمایشات منتخب 
چندحسی در هر چهار شرایط وجود بینایی در سطح سخت و نرم 
و عدم بینایی در سطح سخت و نرم به یک اندازه به بهبود تعادل 
ایستا در محور x سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی 

.)P=0/262( منجر شد

نتایج تحلیل واریانس 3 عاملی )تمرین×سطح×چشم( 2×2×2 
در جدول شماره 5 برای محور Y نشان داد آزمایشات منتخب 
چندحسی به بهبود تعادل ایستا در محور Y سالمندان مبتال به 
نوروپاتی محیطی دیابتی منجر شد ) P=0/028(. بین تعادل ایستا 
در محور Y سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی در شرایط 

 .)P=0/060( چشم باز و بسته تفاوت معناداری وجود نداشت

آزمایشات منتخب چندحسی در هر دو شرایط باز و بسته بودن 
چشم به یک اندازه باعث بهبود تعادل ایستا در محور Y سالمندان 
مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی شد )P=0/085(. بین تعادل 
ایستا در محور Y سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی در 
شرایط ایستادن روی سطح نرم و سخت تفاوت معناداری وجود 

نداشت )P=0/160( )تصویر شماره 3(. 

جدول 2. برنامه آزمایشات گروه چندحسی

تجهیزاتحرکاتبخش های جلسه آزمایش گروه آزمایشات چندحسی

..........کشش مفاصل و عضالتگرم کردن )5 تا 8 دقیقه( 

تشک یوگا ) با ضخامت مختلف(آزمایشات حس پیکری ، بینایی و دهلیزیآزمایش اصلی )25 تا 30 دقیقه( 

..........تنفس با چشم بستهسرد کردن )5 دقیقه( 

منیره اسدی قلعه نی و همکاران. تأثیر آزمایشات چندحسی بر تعادل سالمندان
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آزمایشات منتخب چندحسی در شرایط سطح نرم نسبت به 
سطح سخت به بهبود بیشتر تعادل ایستا در محور Y سالمندان 
در   .)P=0/032( منجر شد  دیابتی  محیطی  نوروپاتی  به  مبتال 
شرایط چشم باز در سطح نرم تعادل بهتر از سطح سخت بوده  است 
)P=0/027(. آزمایشات منتخب چندحسی در هر چهار شرایط 
وجود بینایی در سطح سخت و نرم و عدم بینایی در سطح سخت 
و نرم به یک اندازه به بهبود تعادل ایستا در محور Y سالمندان 

.)P=0/999( مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی منجر شد

بحث

یافته کلیدی مطالعه حاضر این بود که در زنان مسن مبتال به 
نوروپاتی محیطی دیابتی، یک دوره آزمایشات منتخب چندحسی 
به مدت 12 هفته ، تعادل ایستا و پویا را در مقایسه با شرایط 
کنترل بهبود می بخشد. این یافته ها از این رو مهم هستند که 
افراد مسن مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی در معرض خطر 
افزایش نوسانات قامت و اختالالت کنترل تعادل قرار دارند. با 

جدول 3. توصیف مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در تحقیق

متغیر
میانگین±انحراف معیار

گروه کنترلگروه آزمایش

2/17 ± 1/6162/50 ± 62/20سن)سال(

5/81 ± 7/12156/8 ± 158/8قد)سانتی متر(

5/6 ± 5/872/05 ± 72/30وزن)کیلوگرم(

2/45 ± 2/4627/40 ± 27/10وضعیت ذهنی)امتیاز(

X جدول 4. نتایج تحلیل واریانس 3 عاملی در محور

میانگین مجموع درجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع
مجذور اتاسطح معنادارینسبت Fمجذورات

آزمایش
خطا

10385/6
2053/4

1
28

10385/6
733/214/160/0010/33

بینایی
آزمایش×بینایی

خطا

42/46
8/25

23364/1

1
1
28

42/46
8/25
834/4

0/051
0/010

0/823
0/921

0/002
0/000

سطح
آزمایش×سطح

خطا

1660/1
1400/8
24638/2

1
1
28

1660/1
1400/8
879/9

1/88
1/59

0/180
0/217

0/063
0/054

بینایی×سطح
بینایی×آزمایش×سطح

خطا

506/9
484/5

10372/5

1
2
28

506/9
484/5
370/4

1/36
1/30

0/252
0/262

0/047
0/045

منیره اسدی قلعه نی و همکاران. تأثیر آزمایشات چندحسی بر تعادل سالمندان

Y جدول 5. نتایج تحلیل واریانس 3 عاملی در محور

میانگین مجموع درجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع
مجذور اتاسطح معنادارینسبت Fمجذورات

گروه
خطا

641/3
33349/4

1
28

641/3
1191/055/380/0280/16

بینایی
گروه×بینایی

خطا

6315/8
5270/3
46196/3

1
1
28

6351/8
5270/3
1649/8

3/82
3/19

0/060
0/085

0/12
0/10

سطح
گروه×سطح

خطا

1430/3
3479/1
19177/1

1
1
28

1430/3
3479/1
684/8

2/08
5/08

0/160
0/032

0/069
0/15

بینایی×سطح
بینایی×گروه×سطح

خطا

4488/3
0/001

22978/8

1
1
28

4488/3
0/001
820/6

5/46
0/001

0/027
0/999

0/16
0/00
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توجه به پیشینه پژوهش ، تاکنون هیچ برنامه کاماًل خوبی برای 
این جمعیت خاص طراحی نشده  است تا بتواند تعادل ایستا و پویا 

را به طور هم زمان بهبود بخشد. 

دو فرضیه تدوین شد و هر یک از آن ها به نوبت بررسی می شود. 
با یک شرایط کنترل ،  اولین فرضیه ، فرض شد در مقایسه   در 
آزمایشات منتخب چندحسی  تعادل پویا را با گذشت زمان بهبود 
می بخشد و فرض به طور کامل تأیید شد. نتایج حاضر مطالعات 
قبلی را تأیید کرد که نشان دادند یک دوره آزمایشات چندحسی 

بر تعادل پویا مؤثر است ]28-30 ،24 ،19 ،10[.

آزمایشات منتخب چندحسی  به بهبود بیشتر عملکرد تعادل پویا 
در مقایسه با شرایط کنترل منجر شد. این یافته می تواند به دلیل 
باشد. در مطالعه حاضر،  استفاده شده در مطالعه حاضر  پروتکل 
آزمایشات منتخب چندحسی همراه با آزمایشات تعادل در یک 
بستر با دشواری متفاوت بود و مطالعات نشان داده است دشواری 

متفاوت به افزایش عملکرد تعادل پویا منجر می شود ]30[. 

از آزمایشات منتخب چندحسی  را می توان  بهبود تعادل ناشی 
به دلیل استفاده از الگوی آزمایشات چندحسی دانست که به درگیر 
شدن همه سیستم های حسی بینایی ، دهلیزی و پیکری و همچنین 
پویا  تعادل  عملکرد  بر  می تواند  که  شده  منجر  مغز  باالتر  مراکز 
تأثیر گذارد. آزمایشات منتخب چندحسی  ممکن است به درگیر 
شدن بیشتر مناطق مغزی منجر شود و باعث تغییرات مثبتی در 
سیستم های حسی مغز شود ]32 ،31 ،25 ،19[. مغز در هر دو نوع 
آزمایشات جسمی و چندحسی فعال است  ]31[. پژوهش ها نشان 
دادند آزمایشات با درگیری همه سیستم های حسی عملکرد تعادل 
را بهبود می بخشد  ]32 ،19[.  تعامل شبکه های حسی و حرکتی 
و همچنین تقویت ارتباط مغزی با مراکز کنترل حرکتی از نتایج 

آزمایشات منتخب چندحسی است ]32 ،30 ،24[. 

در فرضیه دوم فرض شد در مقایسه با یک شرایط کنترل، 
یک آزمایش منتخب چندحسی  باعث بهبود تعادل ایستا می شود. 
بر این اساس، نتیجه حاضر یافته های قبلی مربوط به کنترل وضعیت 
را تأیید کرد که نشان دادند یک دوره آزمایشات چند حسی بر 

تعادل ایستا مؤثر است ]35 ،34 ،12[.

یکپارچگی حسی حرکتی یکی از نتایج برنامه های آزمایشات 
منتخب چندحسی  است ]25 ،12[. یکپارچگی حسی حرکتی 
ناشی از آزمایشات منتخب چندحسی  باعث کاهش نوسان حرکت 
و افزایش کنترل وضعیت و بهبود تعادل ایستا می شود ]36 ،19[ 
و  ارادی  بین حرکات  تعامالت  باعث  یکپارچگی حسی حرکتی 
رفلکس می شود. عالوه بر این ، کنترل وضعیت بستگی به اطالعات 
سیستم های حسی بینایی ، دهلیزی و حس عمقی دارد ]37 ،33[. 

سیستم های  آزمایشات  دادند  نشان  مطالعات  از  بسیاری 
حسی بینایی، حس عمقی یا دهلیزی بر کنترل وضعیت و تعادل 
تأثیر می گذارد؛ بنابراین تعادل ایستا را بهبود می بخشد ]32[.

کنترل وضعیت و تعادل ایستا منعکس کننده تعامل پیچیده بین 
سیستم حرکتی و حسی، از جمله درک ورودی های محیطی و 
پاسخ به تغییرات محیطی است. شواهدی وجود دارد که نشان 
می دهد کنترل وضعیت برای بیشتر فعالیت های روزمره عمدتًا به 

ورودی اطالعات چند حسی متکی است ]38[.

طبق نظریه سیستم های پویا ، کنترل وضعیت نتیجه فعل و 
انفعاالت پیچیده بین سیستم های حسی است که برای کنترل 
جهت بدن با هم کار می کنند ]]33 ،25؛ بنابراین ممکن است 
آزمایشات منتخب چند حسی به ارسال اطالعات حسی صحیح به 
مغز و کاهش زمان واکنش و پاسخ منجر شود. این سامان دهی و 
تقویت حسی به دنبال برنامه آزمایشات منتخب چندحسی ، ممکن 
است باعث بهبود تعادل ایستا، کاهش نوسانات وضعیتی و خطر 

سقوط در افراد مسن دچار نوروپاتی دیابتی شود ]30[.

درباره آزمایشات منتخب چندحسی در بیشتر مطالعات، فقط 
از نوعی آموزش حسی استفاده شد که باعث خستگی ، از دست 
انگیزه و بی حوصلگی شرکت کنندگان در جلسه آموزش  دادن 
می شود ]19،10 ،25 [. با این حال ، با استفاده از چندین تکنیک 

آموزشی و چندحسی در مطالعه حاضر این نقص برطرف شد.

نتیجه گیري 

یافته ها نشان داد در زنان مسن تر با نوروپاتی محیطی دیابتی، 
آزمایشات منتخب چندحسی می تواند باعث تأثیرات مثبتی بر 
این  از  پژوهش  این  یافته های  ایستا شود.  تعادل  و  پویا  تعادل 
جهت مهم هستند که زنان مسن با نوروپاتی محیطی دیابتی در 
معرض خطر افزایش نوسانات قامت و زمین خوردن قرار دارند و 
این مطالعه یک برنامه  آزمایشی جامع و مفید برای بهبود تعادل 
و کنترل وضعیت افراد مسن با نوروپاتی محیطی دیابتی ارائه 

می دهد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش، مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه فردوسی مشهد در نظر گرفته شده و کد 
اخالق به شماره IR.MUM.FUM.REC.1397.03 دریافت شده 

 است. 

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری منیره اسدی قلعه نی با 
راهنمایی مهدی سهرابی و حمیدرضا طاهری و مشاوره مهران 
همام  در گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم 

 ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد است. 
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مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

از تمام بیماران عزیزی که در انجام این تحقیق ما را یاری 
و  مالی  برای حمایت های  فردوسی مشهد  دانشگاه  از  و  کردند 

تجهیزاتی تشکر و قدردانی می  شود.
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