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نورپاتی متری به عنوان ابزاری بالقوه برای درمان پلیامواج میلی استفاده 

 ( DSP) حرکتی ناشی از دیابتـحسی 

   3، سینریک آیراپتیان2، سید محمد مسعود حجتی1زلیخا معززی

 

 چکیده
نورپاتی  درمان  پلی ( در MWمتری شدت پایین ) هدف این مطالعه تعیین اثربخشی کاربرد موج میلی 

 بوده است.  4( DSOحرکتی ) ـحسی 
دردناک که براساس مقیاس   DSPبیماری دچار  51ما یک پژوهش  تصادفی با استفاده از دارونما روی 

را انجام دادیم. بیماران به صورت   ه بود بیماری آنها تشخیص داده شد  5( TCNSنوروپاتی بالینی تورنتو ) 
  6انتخاب شدند. دوره درمانی بیش از دو هفته و شامل  MWتصادفی جهت دریافت دارونما یا درمان 

 بود.   TCNSپارامتر    ای و نهاییمیان مقادیر پایه تفاوت میزان    ،اثربخشیمعیار تعیین . شد ی جلسه م
. پس از  ند مشابه بود در ابتدا بیماران همگی  DSP  ابتال به و مدت زمان TCNS  ،1CHbAهای  شاخص 

کننده  گروه دریافت  TCNSاما میانگین  ،را تجربه کردند  TCNSهر دو گروه کاهش   ، دو هفته درمان
هیچگونه    MW( بود.  p=0.033)  9.56کننده دارونما برابر گروه دریافت  و  7.58برابر  MWدرمان 

 . داشت ن اثربخشی روی میزان هدایت عصبی 
به عنوان متدی امیدوارکننده برای درمان   را  MWکه درمان  دهند ی بدست آمده به ما اجازه م  یهاداده
 . در نظر بگیریمحرکتی ـنورپاتی حسی پلی 

 ( 55-50: 1؛ 2008المللی؛ دسامبر  )اختالالت پزشکی و دندانپزشکی بین 
 متری؛ شاخص نوروپاتی بالینی تورنتو( میلی حرکتی؛ درد؛ موج ـنورپاتی حسی پلی  کلیدی: یهاواژه 

 2008تاریخ پذیرش: جوالی                        2008تاریخ دریافت مقاله: مارس 

 مقدمه 

حرکتی ناشی از  ـنورپاتی حسی . پلی1شود ی م ترین دلیل ایجادکننده نوروپاتی در جهان محسوب دیابت شیرین معمول 

، درد در  DSPاست. در بسیاری از مبتالیان به  2و   1 ابت ید نوع دو  مشکل ناشی از هر  ن ی ترمعمول ، (DSPدیابت ) 

 . 2ای از بیماری بوجود خواهد آمد مرحله

ند، مشخص شد  سال تحت بررسی قرار داشت  25تا  20بیمار دچار دیابت که برای  4400در مطالعه مشابهی شامل 

 . 3ند شد ای از بیماری خود دچار نوروپاتی در مرحلهو  % آنها در نهایت  45که 

پاها را بیشتر از همه درگیر    و مچ )از مچ به پایین( پاها پیش حرکتی ناشی از دیابت، ـنورپاتی حسیدرد ناشی از پلی 

و نیز  . درد ممکن است شدید باشد 4گذاردی مهای باالتنه اثر های باالی زانو و اندامو تا اندازه کمتری بر بخش   کند یم
 

1 Zoleika Moazezi 
2 Seyed Mohammad Masood Hojjati 
3 Sinerik Ayrapetyan 
4 Diabetic sensorimotor polyneuropathy  
5 Toronto Clinical Neuropathy Score 
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. اگر این مشکل بصورت مناسبی درمان نشود، معموال به اختالالت خلق  باشد حسی غیرمعمول همراه  با یک حالت بی 

حرکتی  ـاصلی که جهت تعدیل مشکالت و روند پیشرفت پلی نورپاتی حسی  های تالش .  خواهد شد و خو و خواب منجر 

که   گروهیای و پیشرفت بیماری زمینه  کاهش که متمرکز بر   گروهیبه  د نتوان ی م  پذیرند صورت می اشی از دیابت  ن

شی مهم در روند درمان این مشکل ایفا  قن  گلیسمیشاخص بهبود کنترل .  د نتقسیم شو  هستند   متمرکز بر سرکوب عالیم

در این زمینه نقشی   توانند ی منیز   برای متابولیسم گلوکز الزم است( )که  6. بعالوه بازدارندگان آلدوز ردوکتاز کند می

 .  8-5مثبت ایفا کنند 

DSP  مخدر، ه بشهای همچون مسکن  ی . داروهایدهد ی نمدردناک گاها به درمان با داروهای مسکن معمولی پاسخ

های  ضد التهاب و  ها ، ضدآریتمی 9ها فنوتیازین (، 8و گاباپنتین  7ها )فنیئوتین ای، ضد تشنج حلقههای سه ضدافسردگی

ازخود نشان   در این زمینه  اما موفقیت محدودی ،اند استفاده شدهدردناک  DSPدرمان  جهت غیراستروئیدی همگی 

قراری معمول بوده و همین موضوع  آلودگی، کمبود انرژی و بی عوارض جانبی همچون خواب ایجاد اند. بعالوه، داده

ممکن   ،(MW) توان کم متری غیردارویی مانند امواج میلی  ی هادرمان . د کنی ماز داروهای شیمیایی را محدود استفاده 

دردناک باشند و در عین حال عوارض جانبی داروهای   DSPبرای درمان   موثری های مکمل یا جایگزین است درمان 

 . را ایجاد نکنند شیمیایی 

درمان انواع مختلفی از   جهت ( در سطحی گسترده MW) توان متری کم موج میلی درمان با استفاده از در حال حاضر 

ها، کاهش درد و کاهش  زخم عروقی، دیابت، درماتیت، اختالالت گوارشی، بهبود ـها از جمله اختالالت قلبی بیماری 

 .  10،9 رد یگیم مورد استفاده قرار درمانی در بیماران سرطانی عوارض جانبی داروهای شیمی 

پذیری غشای سلولی و حساسیت تحریک   MWاند که اند نشان دادهانجام شده توسط یونسکو تر  مطالعاتی که پیش 

هیدراسیون   ا ب ، شده است که پاتولوژی سلولی )مانند دیابت(. در همین حال مشخص 11کند می  سرکوب آنرا شیمیایی 

شمار  در نتیجه  . شود ی مپذیری آنها باعث افزایش تحریک   هاب ص . هیدراسیون ع14-12بیش از حد سلول مرتبط است 

پذیری  تحریکافزایش هیدراسیون بیش از حد باعث بنابراین   .15  میابند  افزایشهای یونی فعال در غشای سلولی کانال 

 . 17، 16شود در نظر گرفته می سیگنال درد تولید عنوان مکانیسم اصلی که به  شود ی م ها نورون 

اثرات ضد درد داشته و   MWها این احتمال مطرح شده است که دهیدراسیون سلولی القا شده توسط  براساس این داده

اثربخشی   ،نیز استفاده شود. برای آزمایش این فرضیه ابت ید  از ی ناش  یحرکتـی حس  ینورپات ی پل درمان برای   تواند یم

MW  (61.2  GHz ) درد مبتالیان به در کاهشDSP  .مورد مطالعه قرار گرفت 

 هاروش

دانشکده پزشکی بابل )بابل، ایران( انجام پذیرفته و مورد تایید کمیته اخالقی دانشکده کلینیک دیابت این مطالعه در 

 ند. کرد  ارائه کتبی خود را پیش از شرکت در مطالعه  های نامه تمامی بیماران رضایت   .قرار گرفته است 

 
6 aldose reductase 
7 phenytoin 
8 gabapentin 
9 phenothiazines 
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دردناک در این پژوهش شرکت کردند. بیماران شامل زنان ومردانی با بیش از   DSPبیمار مبتال به   51در مجموع 

براساس   DSP. تشخیص  ند بود  برده رنج  DSPماه پیش از شروع آزمایش از   3که برای حداقل  ند شد ی مسال سن  40

 انجام شد. ،آورده شده است  1که در جدول ( TCNSمقیاس نوروپاتی بالینی تورنتو ) 

.  بودند در پژوهش شرکت داده شدند درد در هر دو پا و دچار بود  5آنها برابر حداقل  TCNSبیمارانی که متوسط  تنها 

حسگرهای موضعی(  بی  و  ها ، ضد تشنج هایضدافسردگمخدر، آنها اجازه استفاده از داروهای ضددرد کمکی )مواد شبه

بدون هیچ تغییری آنها  و نیز در طول مدت انجام مطالعه ماه پیش از شروع آزمایش   4اما باید برای حداقل  ،را داشتند 

 .کردند ی مرا استفاده 

اشتباه در خود ارزیابی درد باعث ایجاد توانستند می که متفرقه )وجود دردهای شدید   : معیارهای خروجی شامل

تیروئید بیش فعال/درمان نشده    یهای مار یبثبات )بدخیمی،  پزشکی بی   مشکالت وجود   (؛نوروپاتی ناشی از دیابت شوند 

های  وجود ایمپلنت   ؛بارداری (؛ارزیابی نوروپاتی را دچار اشکال کنند  توانستند ی م های عصبی که یا سایر بیماری 

ی کنترل دیابت باید در طی دوره مطالعه ثابت باقی  داروها  ز . دوشدند می  الکل در و مصرف مواد مخسو و  ؛فلزی

 . ماندند یم

برای استفاده پزشکی طراحی  که فدراسیون روسیه( مرکز ریکتا، )ساخت  Artsakh-03 m  توانکم  MWژنراتور 

 مورد استفاده قرار گرفت.  در این پژوه شده است 

MW  بود:   زیرهای مورد استفاده در این پژوهش برای درمان بالینی دارای ویژگی 

  Hzمدوله شده توسط میدان الکترومغناطیسی  )  mm 4.9طول موج  ،  GHz 61.2، فرکانس  2mW/cm  5.83 شدت 

دقیقه   15درمان  ؛ زمان 2cm  2پرتوتابی  تحت   پوست ؛ مساحت mm 2 ؛ فاصله میان آنتن و پوست بیمار حدود (4

 . انه روز

. هر دو گروه  کردند دریافت می درمان واقعی و کدامیک دارونما کدام بیماران که  دانستند ی نم  هان یس یتکن بیماران و  

  "OFF" " دستگاه برای گروه  دارونما روی START" اما دکمه  ،قرار گرفتند یک دستگاه یکسان تحت درمان با  

برای تمامی  (  NCSsهدایت عصبی )   میزانو   TCNSقرار داشت. ارزیابی فیزیکی وعصبی برای تعیین درجه  

صورت گرفتند.  ( مقادیر نهایی) ایهفته   2 فاز درمان پایان و پس از    (یاه یپا ر یمقاد )  ش از ورود به مطالعهی بیماران پ

  1CHbA شدند و میزان  یاطالعات شخصی تمامی بیماران واجد شرایط شرکت درمطالعه گردآور و   سابقه پزشکی

شامل عصب حرکتی  که پاها از پروتکل آزمایش استاندارد   پیروی با   ،NCSs  بررسیگیری شد.  آنها نیز اندازه 

توسط یک فرد مستقل    NCSs. بررسی اعصاب و  پذیرفت انجام شد می عصب حسی پشت ساقی    و  نیدرشت  ،نینازک 

دردناک بصورت تصادفی در دو   DSP  ه مبتال ب. پنجاه و یک بیمار صورت گرفت که از تمامی نتایج دیگر ناآگاه بود 

بیمار جز گروه   25)تقسیم شدند ( کردند ی نم  افت یدر ی درمان چی ه) و دارونما (  یواقع  درمان  کننده افت یدر )گروه درمان 

 .  قرار گرفتند درمان  تحت  نفر جز گروه دارونما( و برای مدت دوهفته   26درمان و 

 .پا انجام شدند روی منطقه دردناک کف یا روی پیش شش بار در هر هفته  ها درمان

نسبت به   NCSsو    TCNSبا توجه به تغییرات پارامترهای  اثربخشی درمان  میزان پس از دوهفته اعمال درمان، 

 تعیین شد. ای پایه مقادیر  
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 نتایج آماری 

بین دو گروه با   TCNSتغییرات    یزان. مقایسه مانجام شد ( 13.0)ورژن   SPSSافزار تحلیل آماری با کمک نرم 

در هر   Wilcoxonبا کمک تست  نهاییو ای مقادیر پایه  . مقایسه میان انجام شد  Man-Whitneyاستفاده از آزمون  

 تحلیل شدند. t-testاز  و سایر متغیرها با استفاده  NCSs.  صورت گرفت دو گروه 

  هاافتهی

اند.  آورده شده 2مرد( در مطالعه شرکت کردند. مشخصات آماری آنها در جدول  11زن و   40بیمار ) 51در مجموع 

معنادار آماری در مقادیر   تفاوت تمامی بیماران بجز یک نفر دچار دیابت نوع دو بودند. پیش از شروع آزمایش هیچ  

TCNS 1، سن، طول مدت ابتال به دیابت، نوع دیابت وCHbA  (. 2دیده نشد )جدول دو گروه اعضای میان 

( و در گروه  p=0.000کاهش یافت )   9.48به  11.56 زدر گروه دارونما ا TCNSپس از دوهفته درمان، میانگین 

به  نسبت به گروه دارونما در گروه درمان  TCNS(. میانگین  p=0.000کاهش یافت )  7.32به    11.58درمان از  

 (. 1؛ تصویر p=0.033؛ 9.48دربرابر   7.2شکل معناداری کاهش یافته بود )

 ( بود. 2.08معناداری بیشتر از گروه دارونما )( به شکل 4.26در گروه درمان ) TCNSکاهش میانگین  میزان 

و فشار خون   نفس در طی دوره درمانی تعداد نبض، ت . تغییرات معناداری پیدا نکرد   NCSsپس از دو هفته درمان، 

کاهش یافت.   2تا  mmHG 1فشار خون چهار نفر از اعضای گروه درمان از  و تنها باقی ماندند   بصورت کلی ثابت 

 همراه نداشت. درمان هیچگونه عوارض جانبی برای بیماران به 

 

 

 

 

 تورنتو  ین یبال ینوروپات  اسیمق. 1 جدول

 مقیاس عالیم  مقیاس رفلکس  مقیاس آزمون حسی

 درد پا زانویی یهارفلکس ورود سوزن

 حسیبی رفلکس مچ پا دما

 مورمورشدگی   لمس مالیم 

 ضعف  لرزش

 ناهماهنگی عضالنی  گیریحس جای

 های باالیی عالیم اندام   

،  1؛ شاخص تست حسی: غیرطبیعی = 0، طبیعی = 1، کاهش یافته = 2؛ مقیاس رفلکس: غایب = 0، غایب = 1مقیاس عالیم: حاضر= 
 خواهد بود.  19حداکثر = تا  1؛ دامنه مقیاس کل از طبیعی = 0طبیعی = 
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 SD±هادردناک، میانگین داده DSPبیمار مبتال به  51مشخصات . 2 جدول

 ها ویژگی گروه دارونما  گروه درمان 

 تعداد بیماران 26 25

 جنسیت )مرد/زن( 2/24 4/21

 (1/2نوع دیابت ) 1/25 0/25

 مدت زمان ابتال به دیابت )سال(  ±13.8 10.8 12.6 ±   9.2

1.4±  7.8 1.5±  8.2 1CHbA 

 مدت زمان ایجاد شدن درد )سال( 5.2  4.1± 5.3  3.6±

 (cmقد ) 165  ± 13 162 13±

 (kgوزن ) 75.5  8.5± 76.5  5.5±

 شاخص نوروپاتی بالینی تورنتو پیش از شروع درمان 11.58 ± 3.57 11.56 ± 3.59

 

 
در اینجا    TCNSدر گروه درمان بیشتر بود.  میزان کاهش مان.در هر دو گروه پس از دو هفته در TCNSکاهش  میزان .1تصویر 

 .P<0.05  ،**P<0.005*بیان شده است.  SEM ±بصورت میانگین 

 

 بحث  

دچار   ها % از مبتالیان به دیابت به آن50ها جز متداولترین مشکالت بلندمدت ناشی از دیابت هستند که نوروپاتی 

  های کنند، سایرین حتی با شاخص می . درحالی که برخی بیماران عالیمی بسیار دردناک را تجربه 21-18خواهند شد 

 نوروپاتیک باالتر ممکن است بدون عالمت باشند. ب یآس

یمیایی به خاطر  استفاده از داروهای ش  میزان شود و می دارویی مقاوم های برابر درمان درد نوروپاتی معموال در 

اثربخشی  میزان غیردارویی فاقد عوارض جانبی هستند، اما  ی هادرمان . است محدود همراه دارند که به عوارض جانبی 

 .  بررسی شود دارونما  هایدارای گروه های بالینی کنترل شده آزمایش  باآل بصورت ایدهباید آنها  
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در   روشها هنوز مشخص نشده است، اما این  ارگانیسم  ها و روی سلول  MWاثرگذاری زیستی   هرچند مکانیسم دقیق

ایمنی  سیستم وضعیت   بهبود ،  23، 22و حساسیت به فاکتورهای درد   التهاب کاهش  جهت  سطحی گسترده با اهداف درمانی 

مورد استفاده   25زیولوژیکی های دچار جراحت و تحریک بازسازی فی، بهبود گردش خون در بافت 24یک ارگانیسم 

 .  رد یگی مقرار 

با    شوند ی م دیابت با هیدراسیون سلولی همراه است و عواملی که باعث بهبودی دیابت بروز   نشان داده شده است که

. از آنجایی که هیدراسیون بیش از حد سلول باعث تحریک بیش از حد آن  27، 13، 26دهیدراسیون سلولی همراه هستند 

به عنوان نتیجه هیدراسیون بیش ازحد بافت عصبی در نظر گرفته شود.   تواند ی م  DSP،  17)تولید سیگنال درد( شود یم

 MW نیمعنوان ککه   د ندهیمزه  ااج  11هاروی سلول و بافت  MWمطالعات اخیر ما در زمینه اثر دهیدراسیون 

 درد باشد.  کاهندهدارای اثرات د توانیم

مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه که انتظار   DSPروی بیماران   MWرو، اثربخشی امواج در پژوهش پیش 

کاهش  میزان گروه دارونما با مقایسه   دراما گروه درمان  ،پاسخ دارونما در گروه دارونما مشاهده شد    ، یک رفت یم

TCNS   را تجربه کرد بیشتری(TCNS  به   11.58از  و در گروه دارونما  7.32به   11.56در گروه درمان از

 (. 1تصویر یافت ـ کاهش   9.45

%  33حداقل  تواند ی م و  دارد  ها( مثبت مشخص شده است که اثر دارونما یک ماهیت احساسی )با واسطه هورمون 

دهنده تغییرات معنادار آماری  . نتایج بدست آمده نشان 9بیمارهای مختلف فراهم آورد در بیماران دچار  را بهبودی بالینی 

برابر  برای گروه درمان   TCNSکاهش  میزان ، اما ند تمامی بیماران عضو هر دو گروه بود در   TCNSدر میزان  

 .هستند  MWدهنده تاثیر واقعی  نشان این نتایج که  محاسبه شدند  %18.3 برابرگروه دارونما  برایو  36.6%

. ممکن است این فرض پیش بیاید که تفاوت  بیشتر بود   هر دوگروه   درمردان  به زنان  نسبت   ،در این پژوهش تصادفی

از  بیماران دچار انواع دردها اند که پاسخ ی انجام شده ی. متاآنالیزها ممکن است بر نتایج آنها اثر گذاشته باشد در جنسیت 

دارونما  به   پاسخکننده نوع  تعیین که جنسیت  اند کرده گیری و اینگونه نتیجه   را بررسی ونماها به دار هردو جنس 

شرکت دارد. برای   MWاند که سیستم عصبی مرکزی در پاسخ به محرک های بالینی نشان داده. برخی یافته 29نیست 

مشاهده   31و کودکان دچار فلج مغزی 30در داوطلبان سالم  MWدر نتیجه درمان با مثال تغییرات الکتروآنسفالوگرام 

 . ه است شد 

با   تواند ی م نداشته است. این مورد بر این پارامتر اثری معنادار  MWکه درمان با  هدایت عصبی نشان داد   سیبرر

مشخص شود،   نیز   در مطالعات کنترل شده آینده MWتوضیح داده شود. اگر اثربخشی  MWتماس کوتاه مدت با 

 مفید باشد. جهت تسهیل همکاری بیماران خانگی ممکن است   MWطراحی یک دستگاه  

. هرچند  است رض جانبی قابل توجه اعو  فاقد  MW  با  درمانبدست آمده در پژوهش حاضر نشان دادند که    یهاداده

کدام  ، اما در مطالعه ما هیچ33، 32شده بود گزارش قبلی و موردی کنترل نشده  ه رفتگی که در چند مطالعاحساس خواب 

 خود خبر دادند.  اندامی رفتگی و برخی از آنها حتی از بهبود حاالت خواب  ند دچار این مشکل نشد  ان بیمار از
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نشان   ترپیش  در چهار بیمار عضو گروه درمانی مشاهده شد.   2تا  mmHG 1فشار خون بین  کاهش  در پژوهش ما

اثربخشی  از اطمینان جهت ا ، ام34باعث کاهش فشار خون شود  تواند ی م داده شده است که میدان مغناطیسی استاتیکی 

 . است نیاز  تری دقیق  و  های بیشتر به انجام پژوهش روی فشار خون   MWاحتمالی 

که   م ی ریگیم اینگونه نتیجه . ما کند ی پیدا میکاهش قابل توجه  MWدر اثر درمان با  TCNSاین مطالعه نشان داد که  

با  متری  اثرات مثبت امواج الکترومغناطیسی میلی  دهندهنشان تصادفی ما و  های امیدوارکننده پژوهش کوچک  داده

  یها اس یمقآزمایشات بالینی کنترل شده تصادفی در ام جان. ما براین باوریم که هستند  DSPروی   GHz 60فرکانس  

زیرا نوروپاتی محیطی   ؛های درمانی غیرتهاجمی ممکن است مفید باشند برای بررسی اثربخشی تکنیک  تربزرگ 

های دارویی متداول دارای  و درمان   معمول هستند مشکالتی  ابت ید  از  یناش  ی حرکتـی حس  ینورپاتی پلدیابتی و 

مشاهده   MWجانبی قابل توجهی از  هیچگونه عوارض توجهی هستند، اما   قابل اثربخشی متغیر و اثرات جانبی 

 اند.  نشده
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