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Background and Objective: Diabetic peripheral neuropathy (DPN) is a
common sequela of diabetes. Late diagnosis of DPN may result in ulcer and
amputation of the lower limbs. Electrodiagnostic (EDX) testing is the golden
standard for DPN assessment. However, due to the limitations of EDX
testing, the estimation of EDX indices using a regression model is of utmost
importance. Herein, we sought to determine the correlation between
compound muscle action potential (CMAP) amplitude of extensor digitorum
brevis muscle following peroneal nerve stimulation and HbA1C in type-II
diabetic patients.
Materials and Methods: From among 730 diabetic females, we enrolled 33
patients with the mean age, weight, height, body mass index (BMI), fasting
blood sugar (FBS), and HbA1C of 48.30±7.36 years, 69.68±8.38 kg,
1.59±0.07 m, 27.32±3.24 kg/m2, 180.94±52.09 mg/dl, and 8.65±0.28%,
respectively. Using EMG/NCV 4000S system, the amplitude of CMAP of
extensor digitorum brevis (EDB) muscle following the stimulation of
peroneal nerve was quantified. Then, using HbA1C and BMI as predictor
variables, stepwise multiple regression analysis was performed in SPSS 22
to estimate CMAP amplitude. P-value less than 0.05 was considered
statistically significant.
Results: Only HbA1C was entered into the equation. The regression equation
was y =9.354+ (-0.638)* HbA1C. Multiple adjusted R2 showed that HbA1C
could explain 34% of the variations in CMAP amplitude of EDB.
Conclusion: HbA1C variable can predict EDX indices. Timely diagnosis of
DPN by regression equations in physician’s office can reduce diabetes
complications through early initiation of treatment.
Keywords: Diabetes Mellitus Type II, Glycosylated Hemoglobin A,
Peroneal Nerve
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همبستگی بین دامنه  CMAPعضله بازکننده کوتاه انگشتان پا در پی تحریک عصب
پرونئال و شاخص  HbA1Cدر بیماران مبتال به دیابت نوع 2
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سابقه و هدف :نوروپاتی محیطی دیابت ( )DPN: Diabetic peripheral neuropathyرایجترین عارضه
دیابت است که عدم تشخیص بهموقع آن منجر به زخم پا و آمپوتاسیون اندام فرد میشود .استاندارد
طالیی برای بررسی  ،DPNروش الکترودیاگنوستیک ( )EDXاست؛ اما محدودیتهایی زیادی دارد .تخمین
شاخصهای  EDXبهوسیله معادالت رگرسیونی حائز اهمیت میباشد .در این ارتباط هدف از مطالعه حاضر،
تعییین همبستگی بین دامنه  CMAPعضله بازکننده کوتاه انگشتان پا در پی تحریک عصب پرونئال و شاخص
 HbA1Cدر بیماران دیابت نوع  2میباشد.
مواد و روشها :از بین  030زن مبتال به دیابت نوع  33 ،2نفر در این مطالعه شرکت نمودند .میانگین و
انحراف استاندارد سن ،جرم ،قد FBS ،BMI ،و  HbA1Cآنها بهترتیب  44/30±0/36سال61/64±4/34 ،
کیلوگرم 1/51±0/00 ،متر 20/32±3/24 ،کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متر 140/14±52/01 ،میلیگرم بر
دسیلیتر و  4/65±0/24درصد بود .با استفاده از دستگاه  ،EMG/NCV4000 Sعصب پرونئال تحریک شد
و مقدار دامنه  CMAPعضله بازکننده کوچک انگشت پا ( )EDBثبت گردید .عالوهبراین ،با استفاده از نرمافزار
 SPSS 22و متغیرهای پیشبین  HbA1Cو  ،BMIمعادله رگرسیون خطی برای تخمین دامنه  CMAPبا
سطح معناداری  P<0/05بهدست آمد.

یافتهها :تنها متغیر  HbA1Cوارد مدل رگرسیون شد و معادله رگرسیون y =1/354+)-0/634( * HbA1C

بهدست آمد .مجذور ضریب همبستگی چندگانه تعدیلشده نیز نشان داد که  HbA1Cمیتواند  34درصد از
تغییرات دامنه  CMAPعضله  EDBرا تبیین کند.
نتیجهگیری :متغیر  HbA1Cاز قابلیت پیشبینی شاخصهای  EDXبرخوردار میباشد .با تشخیص بهموقع
 DPNبهوسیله معادالت رگرسیونی در مطب میتوان با شروع بهموقع درمان از عوارض خطرناک دیابت کاست.
واژگان کلیدی :دیابت شیرین نوع  ،2عصب پرونئال ،هموگلوبین  Aگلیکوزیله

مقدمه
دیابت یکی از رایجترین اختالالت متابولیکی در جهان است
که با افزایش قند خون شناخته میشود .حدود  10درصد از
بیماران دیابتی مبتال به نوع  1و  10درصد از آنها مبتال به نوع 2
هستند [ .]1در سال  1310میزان شیوع دیابت در ایران حدود
 11/30درصد در افراد 00ـ 25سال (بیش از  4میلیون نفر) با
برتری خانمها گزارش شد [ .]2با توجه به افزایش جمعیت
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سالمندان ،زندگی شهری ،چاقی و کمتحرکی ،طبق پیشبینیهای
علمی تا سال  2025جمعیت دیابتیها در ایران به  5/2میلیون
نفر خواهد رسید [5ـ.]3
مالکهای تشخیص دیابت شامل :قند خون ناشتا ()FBS
بزرگتر مساوی  126میلیگرم بر دسیلیتر ،قند خون دو ساعت
بعد از غذا بیشتر از  200میلیگرم بر دسیلیتر ،قند خون تصادفی
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تخمین آسیب عصب پرونئال بیماران دیابتی براساس HbA1C

بزرگتر مساوی  200میلیگرم بر دسیلیتر و شاخص HbA1C

بزرگتر مساوی  6/5درصد میباشد .همچنین HbA1C ،بهعنوان
شاخص استاندارد طالیی معتبر با مزایایی چون سهولت (عدم نیاز
به ناشتابودن) ،ثبات بیشتر قبل آنالیز و اختاللپذیری کمتر روزانه
نسبت به استرس و بیماری شناخته شده است [.]6
بیش از  50درصد از بیماران مبتال به دیابت دچار نوروپاتی
محیطی ( )DPN: Diabetic peripheral neuropathyمیشوند
[11ـ DPN .]0با عالئم بالینی در دستها و پاها قابل شناسایی
است که این عالئم بهطور معمول به چند دسته طبقهبندی
میشوند :عالئم حسی مثبت (سوزش و درد هنگام لمس پوست)،
عالئم حسی منفی (بیحسی ،کاهش حساسیت در مقابل آسیب
و زخم پا) و عالئم حرکتی کمتر برجسته (آتروفی عضالنی ،ضعف
و فقدان رفلکس) []12؛ بنابراین  DPNیکی از ریسکفاکتورهای
اصلی ایجاد زخم پا ،آمپوتاسیون و مرگ و میر محسوب میشود.
شایان توجه است که در بسیاری از بیماران ،زخم پا قابل
پیشگیری میباشد [.]13
عارضه  DPNدر مراحل اولیه عالئم ظاهری ندارد و وقوع آن
در هر مرحلهای از دیابت امکانپذیر میباشد [ .]14،15یکی از
اصلیترین عوامل مرتبط با  DPNافزایش قند خون است []6،16؛
بنابراین توصیه میشود که در معاینات دورهای ،این عارضه مورد
توجه پزشک قرار گیرد .روشهای ساده کلینیکی ارزیابی DPN
شامل :بررسی بهوسیله نروفیالمان ،دیاپازون ،رفلکس زانو و مچ پا
میباشد؛ اما روش استاندار طالیی برای تشخیص ،DPN
الکترودیاگنوستیک ( )EDX: Electrodiagnosticاست که در
حیطه تحقیقاتی و بالینی برای تشخیص اختالالت عصبی-
عضالنی کاربرد دارد [ .]15،10،14شاخصهایی که با استفاده از
 EDXمیتوان به سنجش آنها پرداخت عبارت هستند از :سرعت
هدایت اعصاب (،)NCV: Nerve Conduction Velocity
تأخیر دیستال ( ،)DL: Distal Latencyدامنه فعالیت الکتریکی
عضله ()CMAP: Compound Muscle Action Potential
و پتانسیل عمل عصب حسی ( Sensory Nerve Action
 .]11،20[ )SNAP: Potentialذکر این نکته ضرورت دارد که
این روش نیازمند تجهیزات ویژه پیشرفته ،فرد متخصص و هزینه
نسبتاً باال است؛ ازاینرو ،بهجز در موارد حاد که  DPNتأثیرات
مخرب غیرقابل برگشتی را بر جای گذاشته باشد ،چندان مورد
استقبال بیمار و پزشک قرار نمیگیرد []15، 14؛ ازاینرو ،با
استفاده از معادالت رگرسیونی و متغیرهای پیشبین دردسترسی
چون میزان قند خون و ویژگیهای دموگرافیکی بیماران
دیابتی میتوان تخمینی از شاخصهای  DPNشامل :پاسخهای
نوروفیالمانی ،دیاپازونی ،رفلکسی و حتی شاخصهای EDX
داشت .مزایای معادالت رگرسیونی شامل :سهولت محاسبه،
کاربردیبودن و عدم نیاز به امکانات و تخصص است که به بیمار و
پزشک امکان بررسی وضعیت نسبی  DPNبهمنظور پیشگیری از
عوارض حاد با ارجاع بهموقع به پزشک متخصص  EDXو اقدامات
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درمانی الزم قبل از وقوع عوارض برگشتناپذیر را میدهد .در این
ارتباط ،کیانی و همکاران ( )2013نشان دادند که براساس مدل
رگرسیونی و با استفاده از متغیرهای پیشبین ازجمله مدت ابتال
به دیابت ،سطح تحصیالت ،سابقه زخم پا ،سن ،وزن و جنسیت
میتوان  DPNو شدت آن را تخمین زد [ .]16در این زمینه،
هایلین مارک و همکاران ( )2013با استفاده از معادالت رگرسیونی
و بهوسیله متغیرهای پیشبین  HbA1cو  NCVعصب پرونئال،
اختالالت رفلکس عضالت زانو ،مچ پا و عملکرد حس عمقی مفاصل
متاتارسال (که ازجمله مالکهای تشخیصی  DPNهستند) را
تخمین زدند [ .]21در مطالعه مولد و همکاران ( )2004نیز با
استفاده ازمتغیرهای پیشبین افزایش سن ،درآمد پایین ،افزایش
 ،BMIمدت ابتال ،کمبود ویتامین  B12و روماتوئید آرتریت ،قادر
به تخمین  DPNبا عالئمی چون درد بیحسی ،پای بیقرار ،مشکل
در راهرفتن و تعادل و کاهش کیفیت زندگی شدند []22؛ اما در
مطالعات رگرسیونی محدود گذشته ،معادلهای برای تخمین
شاخصهای  EDXازجمله دامنه  CMAPو  NCVیافت نشد.
قسمت دیستال اندامها ،اعصاب و عروق باریکتری دارند و
دمای آنها نسبت به قسمت پروگزیمال کمتر است؛ بنابراین
قسمت دیستال اندامها زودتر از مناطق دیگر مبتال به DPN
میگردد .عالوهبراین DPN ،باعث کمترشدن سرعت هدایت
( ،)NCVافزایش مدت تأخیر ( ،)latencyافزایش مدتزمان
پتانسیل عمل و کاهش دامنه  CMAPو  SNAPشاخصهای
 EDXمیشود []23، 24؛ بنابراین بررسی  EDXقسمتهای
دیستال بهویژه در اندام تحتانی و متغیر مالک قراردادن آنها در
مدلهای رگرسیونی با متغیرهای پیشبینی چون فاکتورهای
خونی و دموگرافیکی حائز اهمیت کلینیکی است.
با توجه به محدودیت مطالعات گذشته ازجمله ترکیب
بیماران دیابتی نوع  1و  ،2ادغامنمودن هر دو جنسیت و
عدم گزارش مشخصات دموگرافیکی آزمودنیها ،درنظرنگرفتن
شاخصهای مهمی چون  NCVو دامنه  CMAPکه تحت تأثیر
دیابت قرار میگیرند ،ارائه یک راهکار پیشبینیکننده  DPNبا
یک روش آسان در معاینات معمول کلینیکی بیماران دیابتی
کامالً ضروری میباشد؛ ازاینرو ،هدف از مطالعه حاضر بررسی
همبستگی بین دامنه  CMAPعضله بازکننده کوتاه انگشتان پا
در پی تحریک عصب پرونئال و شاخص  HbA1Cدر بیماران
دیابت نوع  2و ارائه یک مدل رگرسیونی برای تخمین DPN
برمبنای میزان  HbA1Cبود.
مواد و روشها
از نرمافزار  G*powerبرای تعیین حجم نمونه مورد نیاز
استفاده شد .نتیجه بررسی حجم نمونه مورد نیاز برای اجرای
آزمون آماری رگرسیون خطی چندمتغیره با اندازه اثر وسیع
( ،α=0/05 ،)large effect size=0/35توان آزمون power =0/40
و دو متغیر پیشبین نشان داد که حداقل  31نفر مورد نیاز
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یونسیان و همکاران

میباشد .برایناساس ،از بین  030زن مبتال به دیابت نوع 2
مراجعهکننده به کلینیک دیابت حامی در شهر همدان 33 ،بیمار
که داوطلب همکاری بودند ،در این مطالعه شرکت نمودند.
مشخصات دموگرافیکی و خونی بیماران در جدول  1ارائه شده
است .معیارهای پذیرش آزمودنیها عبارت بود از :قرارداشتن در
دامنه سنی 60ـ 35سال ،داشتن حداقل یک سال سابقه ابتال به
دیابت نوع  2و میزان  .HbA1c ≥6/5معیارهای خروج از مطالعه
نیز شامل موارد زیر بود :ابتال به بیماریهای عصبی -عضالنی و
عروقی ،سرطان ،سابقه جراحی عروق و یا جراحی اندام تحتانی،
اختالالت بینایی و شنوایی ،ناهنجاریهای قامتی و اسکلتی-
عضالنی ،مصرف داروهای عصبی و متسعکننده عروق ،سابقه زخم
پای دیابتی ،شکستگی ،آمپوتاسیون ،مصرف دخانیات ،اعتیاد،
الکل ،افسردگی ،استرس زیاد ،کمردرد ،زانودرد و عدم تمایل بیمار
به همکاری در هرکدام از مراحل مطالعه .شایان ذکر است که
پروتکل مطالعه در کمیته اخالق تحقیق در علوم پزشکی
( )IR.UMSHA.REC.1395.469در تاریخ  1315/10/25و
مرکز کارآزمایی بالینی ( )IRCT2016112331058N1تصویب
و ثبت گردید.
 EDXاندام تحتانی سمت راست بیماران دیابتی با روش
الکترومیوگرافی عصب حرکتی پرونئال با الکترودهای سطحی
توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب و بهوسیله دستگاه
( EMG/NCV 4000Sتولید ایران با تأیید وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ایران ،تأیید ،Health Canada
جدول  :6مشخصات دموگرافیکی و خونی بیماران دیابتی
انحراف استاندارد±میانگین

مشخصات
سن (سال)
قد (متر)
جرم (کیلوگرم)
( BMIکیلوگرم بر متر مربع)
( FBSمیلیگرم بر دسیلیتر)
( HbA1Cدرصد)

44/30±0/36
1/60±0/00
61/64±4/34
20/32±3/24
140/14±52/01
4/04±1/52

گواهینامه  CEو  )ISOدر دمای  32درجه سلیسوس اندازهگیری
شد .الزم به ذکر است که انتخاب عصب پرونئال بهدلیل طول نسبتاً
بلند آن ،حساسیت به انسداد عروقی ،باریکی در قسمت دیستال و
درنتیجه ،آسیبپذیری آن به  DPNبود.
جهت انجام این مطالعه ،الکترود سطحی ثبتکننده
دوقطبی روی شکم و عضله بازکننده کوچک انگشت
( )EDB: Extensor Digitrum Brevisسمت راست قرار
گرفت .الکترود دوقطبی تحریککننده نیز در قسمت دیستال
عصب پرونئال در سطح قدامی مچ پا با فاصله تقریباً 4
سانتی متر از الکترودهای ثبتکننده قرار داده شد .همچنین،
یک الکترود مرجع روی پوست استخوان درشتنی جای گرفت
(شکل .)1
در شکل  2نمودار پتانسیل عمل حاصل از تحریک عصب ارائه
شده است .در این نمودار A ،نشاندهنده میزان دامنه CMAP
میباشد.
تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گامبهگام بهمنظور
پیشبینی دامنه  CMAPعضله  EDBدر اثر تحریک عصب
پرونئال در قسمت دیستال (متغیر مالک) بهوسیله متغیرهای
پیشبینیکننده  HbA1Cخون و  BMIبا رعایت مفروضات آن
انجام شد و عدم همخطی بین متغیرهای پیشبین بهوسیله بررسی
اولیه آمارهها با توجه به مقادیر  Toleranceو  VIFتأیید گردید.
همچنین ،مفروضات رگرسیون چندگانه طبیعیبودن توزیع
متغیرهای مالک و پیشبین بهوسیله آزمون ،Shapiro-Wilk
بررسی کشیدگی و چولگی توزیع پراکندگی و خطیبودن روابط
بین متغیرهای پیشبین و مالک بهوسیله رسم نمودار پراکنش و
برابری یکسانی واریانسهای مشروط و استقالل خطاها بهوسیله
آزمون  Durbin-Watsonبررسی شد .عالوهبراین ،از آزمون t
وابسته برای مقایسه مقادیر دامنه  CMAPواقعی عضله EDB
بهدست آمده با استفاده از  EDXو مقادیر تخمینزدهشده
بهوسیله مدل رگرسیونی استفاده گردید .نرمافزار  SPSS 22نیز
برای تجزیه و تحلیل آماری با سطح معناداری  α<0/01مورد
استفاده قرار گرفت.

شکل  :6محل تحریک عصب پرونئال در قسمت دیستال ( ،)Aالکترود ثبتکننده ( )Bو الکترود مرجع ()C
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تحریک بخش دیستال عصب پرونئال را تبیین نماید؛ بنابراین
متغیر  BMIحذف گردید و تنها شاخص  HbA1Cدر مدل
استفاده شد (جدول .)2
جدول  :4خالصه مدل رگرسیون دامنه  CMAPعضله )n=33( EDB

شکل  :4نمودار پتانسیل عمل

متغیر
HbA1C

R

R2

AR2

SE

0/601

0/361

0/340

1/314

یافتهها
نتایج آزمون فرضیه توانایی تبیینکنندگی و پیشبینی
دامنه  CMAPعضله  EDBناشی از تحریک عصب پرونئال در
قسمت دیستال بیماران دیابتی با استفاده از شاخصهای
پیشبین  BMI ،HbA1Cو قد افراد در جداول  2تا  4ارائه شده
است.
از بین دو متغیر پیشبین ،تنها متغیر  HbA1Cبه لحاظ
آماری با میزان دامنه  CMAPهمبستگی قابل توجهی را نشان
داد و توانست  34درصد از تغییرات دامنه  CMAPناشی از

تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر پیشبین
 )Ρ=0/0001 ،F(1, 28)=10/522( HbA1Cبهطور معناداری از
توانایی پیشبینی دامنه  CMAPعضله  EDBناشی از تحریک
دیستال عصب پرونئال برخوردار میباشد (جدول .)3
نتایج جدول  4با مالحظه وزن استانداردشده بتا نشان
میدهد که یک انحراف معیار تغییر در مؤلفه  HbA1cباعث
-0/601انحراف معیار تغییر در دامنه  CMAPعضله  EDBناشی
از تحریک دیستال عصب پرونئال میشود.

جدول  :9خالصه تحلیل رگرسیون دامنه  CMAPعضله EDB

منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
کل

S.S

d.f

M.S

F

Ρ

30/202
53/551
43/431

1
31
32

30/202
1/024

10

*0/0001

()AR2=0/340 ،n=33 ،*P<0/01
جدول  :2ضرایب مدل رگرسیونی؛ متغیر مالک :دامنه  CMAPعضله  EDBناشی از تحریک دیستال عصب پرونئال (میلیولت)
ضریب
ثابت
HbA1C

B

SE

Beta

t

Ρ

1/354
-0/634

1/351
0/152

-0/601

6/125
-4/146

*0/0001
*0/0001

آماره همخطی
Tolerance

(=0/340 ،n=33 ،*P<0/01

1/000

VIF

1/000

AR2

)

معادله رگرسیونی برای پیشبینی دامنه  CMAPعضله
 EDBناشی از تحریک دیستال عصب پرونئال برمبنای متغیر
پیشبین  HbA1Cعبارت است از:
y  a  bx
y =1/354+)-0/634(* HbA1C

مشابهبودن مقدار پیشبینیشده با مقدار حقیقی حاکی از توانایی
مدل رگرسیونی بهدست آمده میباشد.

 = yپیشبینی دامنه  CMAPعضله  EDBناشی از تحریک
دیستال عصب پرونئال
 =aضریب ثابت که مقدار آن  1/354است.
 =bضریب  HbA1Cکه مقدار آن  -0/634است.
 =xمقدار  HbA1Cبیماران دیابتی
تفاوت بین دامنه  CMAPپیشبینیشده عضله EDB

بهوسیله مدل رگرسیون (  ) yبا مقدار حقیقی بهدست آمده
بهوسیله ( EDX )yدر بیماران دیابتی 2 ،میکروولت بود که این
مقدار تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (( )P=0/115شکل .)3
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یونسیان و همکاران

بحث
هدف از مطالعه حاضر ،بررسی همبستگی بین دامنه CMAP
عضله بازکننده کوتاه انگشتان پا در پی تحریک عصب پرونئال و
شاخص  HbA1Cدر بیماران دیابت نوع  2و ارائه یک مدل
رگرسیونی برای تخمین  DPNبرمبنای میزان  HbA1Cبود.
نتایج نشان داد که متغیر  HbA1Cبهعنوان یک متغیر
پیشبینی مناسب از توانایی تخمین  34درصد از تغییرات دامنه
 CMAPعضله  EDBناشی از تحریک دیستال عصب پرونئال
برخوردار میباشد .همچنین ،مقایسه مقدار دامنه  CMAPعضله
 EDBناشی از تحریک دیستال عصب پرونئال که در آزمایش
 EDXبهطور مستقیم اندازهگیری شد ،با مقدار پیشبینیشده از
طریق مدل رگرسیونی تفاوت معناداری نداشت و مقادیر نزدیک
به یکدیگر بود.
دیابت ،عملکرد نورونها برای انتقال پیام عصبی و پاسخ
عضالنی به محرک را مختل نموده و یا با تأخیر همراه میسازد و
سرعت هدایت عصبی و دامنه  CMAPو  SNAPرا کاهش
میدهد .در معادله رگرسیونی مطالعه حاضر ،ضریب متغیر
 HbA1Cمنفی بود؛ بهعبارت دیگر ،میتوان گفت که هرچه میزان
 HbA1Cدر بیماران دیابتی در اثر افزایش شدت بیماری باالتر
باشد ،میزان دامنه  CMAPعضله  EDBکاهش خواهد یافت.
پارامترهای  EDXازجمله  CMAPبیانگر فرایند  DPNبوده و
در ارزیابی کلینیکی از اهمیت برخوردار میباشد []25؛ بنابراین
با توجه به دشواری و هزینهبربودن اندازهگیری مستقیم ،تخمین
آنها از طریق معادالت رگرسیون حائز اهمیت است .در این
ارتباط ،هایلین مارک و همکاران ( )2013در مدل رگرسیونی
خود ،قدرت پیشبینیکنندگی  HbA1Cو  NCVعصب پرونئال
برای تخمین آسیب رفلکس عضالت زانو و مچ پا و نقص عملکرد
حس عمقی مفاصل متاتارسال را نشان دادند که این امر همسو با
مطالعه حاضر ،بیانگر اهمیت  HbA1Cمیباشد [ .]21در مطالعه
حاضر هیچیک از متغیرهای دموگرافیکی  BMIو قد وارد مدل
رگرسیونی نشدند؛ اما درمقابل ،مولد و همکاران ( )2004با
استفاده از  ،BMIمیزان درآمد ،سن و سابقه پرفشاری را برآورد
کردند و کیانی و همکاران ( )2013برمبنای سابقه زخم پا ،سن،
وزن ،سطح تحصیالت و جنسیت ،ریسک  DPNرا تخمین زدند
[ .]16، 22بخشی از علل ناهمسوبودن با نتایج مطالعه حاضر
میتواند ناشی از تفاوت در متدولوژی ،جنسیت و نوع دیابت
آزمودنیها باشد.
پژوهشگران قند خون بیش از  200میلیگرم بر دسیلیتر،
سن باالی  50سال و مدت ابتالی بیش از  10سال را ازجمله
عوامل خطرساز برای وقوع  DPNدانستهاند [ .]26،20همچنین،
کنترل قند خون و برخورداری از فعالیت فیزیکی مناسب را
اصلیترین راه جلوگیری و یا کاهش عوارض دیابت ازجمله DPN
عنوان نمودهاند [30ـ.]24
مخربترین عارضه دیابت در طوالنیمدت ،تخریب عروق
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،42شماره  ،2زمستان 6931

میباشد که بسته به شرایط ممکن است عروق کوچک و یا بزرگ
را درگیر سازد .در عارضه  ،DPNعروق کوچک اعصاب تخریب
میشوند [ .]31عالوه بر عروق ،خود فیبرهای عصبی نیز دچار
آسیب میگردند .در این رابطه نورونهای کوچکتر که در انتهای
اندام قرار دارند ،زودتر از سایر بخشهای سیستم عصبی تخریب
میگردند [ .]31در ارتباط با اعصاب محیطی ،این تخریب شامل
تمام اجزای سلولی (نورونها ،سلولهای شوآن و سلولهای
اندوتلیال) میشود؛ اما در گرههای رانویه که تعامل بین
سلولهای شوآن و آکسونها باال میباشد ،شدت تخریب بیشتر
است [ .]32، 33ذکر این نکته ضرورت دارد که  HbA1Cباال با
دمیلینهکردن فیبرهای بلند آکسون ،خطر وقوع  DPNرا افزایش
میدهد [.]34
بهطور معمول ،پیشرفت  DPNکه با افزایش  HbA1Cرخ
میدهد ،با آتروفی و ضعف عضالنی همراه است [ .]35این
آتروفی عضالنی ابتدا در نواحی پا و سپس در ساق اتفاق میافتد
[ .]36، 30رابطه مثبت و نسبتاً باالیی بین دامنه  CMAPعضله
 EDBو اندازه عضالت سونوگرافیشده وجود دارد [ .]25این امر
میتواند بهطور غیرمستقیم معیاری برای تشخیص  DPNو
تحلیلرفتن آکسون باشد .از سوی دیگر ،آتروفی عضالت کوچک
پا در بیماران دیابتی بدیندلیل که منجر به تغییرات بیومکانیکی
در قسمتهای مختلف پا ازجمله برجستگی سرهای متاتارسال و
چنگالیشدن انگشتان میشود ،حائز اهمیت میباشد [ .]34الزم
به ذکر است که این تغییرات درنهایت منجر به زخم پای
نروپاتیکی در قسمت انتهایی پا و آمپوتاسیون میشوند []31؛
بنابراین با بررسی  EDXاعصاب بیماران دیابتی میتوان تخمینی
از آتروفی عضالنی را بهدست داد.
شروع  DPNممکن است بدون عالئم بالینی باشد؛ اما
شاخصهای  EDXآنها به کمترین آستانه نرمال میرسد [.]40
با استفاده از معادالت رگرسیونی میتوان بهراحتی شاخصهای
 EDXرا تخمین زد و اقدامات درمانی الزم را قبل از وقوع
آسیبهای جدی اتخاذ نمود.
اگرچه معیار استاندارد طالیی در ارزیابی  DPNروش EDX
است؛ اما محدودیتهایی چون دستگاه مخصوص ،فرد متخصص،
هزینه باال و دردناکبودن آن مانع از انجام مرتب آن میگردد؛ اما
فاکتورهای خونی بیماران دیابتی اغلب بهطور مرتب بررسی
میشوند .با تخمین وضعیت نوروپاتیکی با توجه به  HbA1Cو
انجام آزمونهای کلینیکی ساده (بررسی وضعیت حسی بهوسیله
نوروفیالمان و دیاپازون) میتوان سیر پیشرفت عوارض دیابت و
ازجمله مهمترین آن؛ یعنی  DPNرا کاهش داد و از وقوع آن
پیشگیری نمود.
متفاوتبودن روشهای درمانی بیماران شرکتکننده،
تکجنس بودن بیماران ،انتخاب بیماران از یک مرکز دیابت و
عدم کنترل تغذیه ،استراحت و استرس قبل از انجام آزمایشات
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 بهطور کلی بهوسیله مدل رگرسیونی. باشدCMAP کاهش دامنه
) بیمارانDPN( میتوان تخمینی از وضعیت نوروپاتی محیطی
 اقدامات تشخیصی،دیابتی را بهدست داد و با آگاهی بیشتر
.دقیقتر و درمانی بهموقع را اتخاذ نمود
تشکر و قدردانی
این مطالعه با همکاری کلینیک دیابت حامی و کلینیک
 بدینوسیله نویسندگان مراتب.مباشر کاشانی همدان انجام شد
قدردانی خود را از جناب آقای دکتر مجتبی خزایی (متخصص
مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان) که
 اعالم، همکاری نمودندEDX صمیمانه در اجرای آزمونهای
 همچنین از تمامی افراد شرکتکننده در این مطالعه.مینمایند
 ذکر این نکته ضرورت دارد که نتایج این مطالعه.تشکر میگردد
.با منافع نویسندگان تعارضی ندارد

 شایان ذکر است. ازجمله محدودیتهای مطالعه حاضر بودEDX
با توجه به اینکه نتایج این مطالعه حاصل از مطالعه و بررسی
 باید در تعمیمدادن نتایج بهدستآمده،آزمودنیهای زن میباشد
 همچنین پیشنهاد میشود.به جمعیت مردان دیابتی دقت نمود
 در دو گروه جنسیتی که ازEDX  آزمایشات،در مطالعات آینده
نظر فاکتوهای خونی و دموگرافیکی مشابه میباشند و نیز در چند
.طبقه مختلف از نظر سنی و سابقه بیماری انجام شود
نتیجه گیری
 قویترین شاخص،در مدل رگرسیونی بهدست آمده
 در بیمارانEDB  عضلهCMAP پیشبینیکننده میزان دامنه
 مشاهده شد که، از سوی دیگر. بودHbA1C  شاخص،دیابتی
 اعصاب محیطی و آتروفی،افزایش قند خون با تخریب در عروق
عضالنی همراه بوده و این عوارض ناشی از دیابت میتواند علت
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