No 94, Volume 26, Issue 4, Winter 2020, Pages: 193-198

Avicenna Journal of Clinical Medicine

Original Article

: 10.29252/ajcm.26.4.193

Comparison of Ultrasound Findings of Carpal Tunnel Syndrome
before and after Corticosteroid Injection
Hamid Golmohammadi1, Hossein Saremi2, Abbas Moradi3, Shadi Pakmehr4, Masoud
Esnaashari5,*
1
2

3
4

5

Assistant Professor, Department of Radiology, Besat Hospital, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, Besat Hospital, Hamadan University of Medical Sciences,
Hamadan, Iran
Faculty Member, Department of Community Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
General Practitioner, Emergency Department, Shahid Rahimi Hospital, Lorestan University of Medical Sciences, Khorram
Abad, Iran
Radiologist, Department of Radiology, Besat Hospital, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

* Corresponding Author: Masoud Esnaashari, Department of Radiology, Besat Hospital, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran. Email: masoudesnaashari@yahoo.com

Abstract
Received: 09.10.2019
Accepted: 22.01.2020
How to Cite this Article:
Golmohammadi H, Saremi H,
Moradi A, Pakmehr S, Esnaashari
M. Comparison of Ultrasound
Findings of Carpal Tunnel
Syndrome before and after
Corticosteroid Injection. Avicenna
J Clin Med. 2020; 26(4): 193198. DOI: 10.29252/ajcm.26.
4.193

Background and Objective: Carpal Tunnel Syndrome is the most
prevalent type of peripheral neuropathy due to neural entrapment. This
syndrome is primarily diagnosed based on clinical symptoms, and it is
subsequently confirmed by electro-diagnostic studies. Ultrasonography as a
safe, available, and inexpensive method is also valuable in the follow-up of
patients. This study aimed to evaluate the ultrasound findings before and
after local corticosteroid injection.
Materials and Methods: This interventional study was conducted on 45
patients referring to the orthopedic clinic of Besat Hospital, Hamadan, Iran,
during 2017. The patients who were selected by convenient sampling method
had the symptoms of carpal tunnel syndrome and were diagnosed positive
based on electrodiagnostic studies indicating a moderate grade of the disease.
Wrist ultrasound was performed before and after the injection of
corticosteroid (two months later). Moreover, the ultrasound indices were
compared before and after the injection. Data were analyzed in SPSS
software (version 16). A p-value less than 0.05 was considered statistically
significant.
Results: According to the results, 80% of the patients were female.
Moreover, the mean age of the patients was 47.9±11.6 years (age range: 2272 years). About 20% of the cases were left-handed. The right hand was
mostly affected by carpal tunnel syndrome (70%). After injection, there were
reductions in the median nerve thickness (P=0.95), retinaculum thickness
(P=0.001), and nerve cross-sectional area (P=0.001). The Disabilities of the
Arm, Shoulder, and Hand (DASH) scale showed that the clinical symptoms
of the patients were significantly reduced at the end of the study (P=0.001).
Conclusion: Corticosteroid injection in patients with moderate severity of
carpal tunnel syndrome improved the clinical symptoms and caused
reductions in median nerve thickness, cross-sectional area, and flexor
retinaculum thickness.
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سابقه و هدف :سندرم تونل ﮐارپ شایﻊتریﻦ نوروپاتی مﺤیﻄی به دلیل به دام افتادن عﺼﺐ اسـت .تشخیﺺ
ایﻦ سندرم براساس عﻼﺋﻢ بالینی و تأیید آن با استفاده از مﻄالعات الکترودیاگنوستیک صورت میگیرد.
اولتراسونوگرافی یک روش بیخﻄر ،در دسترس برای پیگیری بیماران و ارزشمند میباشد .در ایﻦ راستا ،مﻄالعه
حاضر با هدف بررسی یافتههای سونوگرافیک قبل و بعد از تزریق ﮐورتیکوستروﺋید انجام شد.
مواد و روشها :در مﻄالعه مداخلهای حاضر 45 ،بیمار با عﻼﺋﻢ سندرم تونل ﮐارپ و مﻄالعات
الکترودیاگنوستیک مثبت ﮐه حاﮐی از درجه متوسط بیماری بود ،در طول سال  1311به درمانگاه ارتوپدی
بیمارستان بعثت همدان مراجعه ﮐرده و به روش نمونهگیری آسان انتخاب شدند .سونوگرافی مچ دست انجام
شد و پس از تزریق ﮐورتیکوستروﺋید و گذشت دو ماه مجدداً مورد سونوگرافی قرار گرفتند .شاخﺺهای
سونوگرافی قبل و بعد از تزریق مقایسه گردید.
یافتهها 80 :درصد از بیماران زن و  20درصد مرد بودند .میانگیﻦ سنی بیماران  41/1±11/1سال با دامنه
 22تا  12سال بود 20 .درصد از افراد چپ دست بودند .دست درگیر بیشتر افراد شرﮐتﮐننده ( 10درصد)
راست بود .براساس نتایج ضخامت عﺼﺐ مدیﻦ ( ،)P=0/15ضخامت رتیناﮐولوم ( )P=0/001و سﻄح مقﻄﻊ
عﺼﺐ ( )P=0/001در پایان مﻄالعه ﮐاهش یافت .با استفاده از مقیاس  DASHنشان داده شد ﮐه عﻼﺋﻢ بالینی
بیماران ﮐاهش معناداری ( )P=0/001در پایان مﻄالعه داشته است.
نتیجهگیری :ﮐورتیکوستروﺋید در بیماران مبتﻼ به ایﻦ سندرم با شدت متوسط موجﺐ بهبود عﻼﺋﻢ بالینی
میشود ﮐه ایﻦ بهبودی با ﮐاهش ضخامت عﺼﺐ مدیﻦ ،فلکسور رتیناﮐولوم و سﻄح مقﻄﻊ عﺼﺐ همراه است.
واژگان کلیدی :سندرم تونل ﮐارپ ،سونوگرافی ،ﮐورتیکوستروﺋید

مقدمه
سندرم تونل ﮐارپ شایﻊتریﻦ نوع نوروپاتی مﺤیﻄی ناشی از
به دام افتادن عﺼﺐ اسـت .تشخیﺺ اولیه سندرم تونل ﮐارپ
براساس عﻼﺋﻢ بالینی صورتگرفته و شﺐها و پس از ﮐارﮐشیدن
مداوم از مچ و دست تشدید میشود .عﻼﺋﻢ به شکل ﮐرختی ،درد،
گزگز در مﺤل توزیﻊ عﺼﺐ مدیﻦ (انگشتان شست ،اشاره و میانی)
و یا در برخی از مواقﻊ عدم توان انجام حرﮐات دقیق انگشتان
(مانند سوزندوزی) و ضعف حرﮐتی مشاهده میشود .آتروفی تنار
(توده عضﻼنی روی قاعده شست) از عﻼﺋﻢ قابلمشاهده ایﻦ اختﻼل
میباشد .با وجود آنکه آزمونهای الکترودیاگنوستیک ،استاندارد
طﻼیی در تشخیﺺ بیماری بوده و انجام آن پیش از جراحی از نظر
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قانونی اجباری میباشد؛ اما پیشرفتهای حاصل از آن در فناوری
اولتراسوند موجﺐ ترﻏیﺐ پﮋوهشگران به بررسی ﮐارآمدی آن در
تشخیﺺ و پیگیری درمان سندرم تونل ﮐارپ شده است .دالیل
مورد توجه قرارگرفتﻦ سونوگرافی عبارت هستند از :بیدردی،
ﻏیرتهاجمیبودن ،دسترسی بیشتر و هزینه پاییﻦتر .قدرت
تشخیﺺ سایر پاتولوژیهای موضعی مانند تومورهای فضاگیر در
ایﻦ ناحیه نیز یکی دیگر از مزایای آن میباشد .برای درمان ایﻦ
بیماری ،روشهای ﻏیرجراحی زیادی مﻄرح شده است ﮐه یکی از
آنها تزریق ﮐورتیکوستروﺋید میباشد.
در مﻄالعات انجامشده بهمنظور تزریق ﮐورتون با گاید سونو و
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گلمحمدی و همکاران

بدون آن مشخﺺ گردیده است ﮐه بهبودی قابلتوجهی در
گروهی ﮐه در آنها تزریق با گاید سونو صورت گرفته است ،رخ
داده است ] .[1همچنیﻦ بررسی سونوگرافیک به دام افتادن عﺼﺐ
مدیان در مﻄالعهای مشخﺺ نمود ﮐه سونوگرافی یک آزمون
با ارزش جهت بررسی بیماران پس از جراحی میباشد ] .[2در
مﻄالعه دیگری نشان داده شد ﮐه سﻄح مقﻄﻊ عﺼﺐ مدیﻦ (ﮐه
با سونوگرافی اندازهگیری گردید) ،قبل و بعد از آزادسازی
اندوسکوپیک در بیماران مبتﻼ به سندرم تونل ﮐارپ در هفتههای
چهارم ،هشتﻢ و دوازدهﻢ تفاوت معناداری داشته است ] .[3در
مﻄالعه دیگری ایﻦ تفاوت معنادار بیﻦ افراد سالﻢ و افراد مبتﻼ به
سندرم تونل ﮐارپ گزارش گردید ] .[4در ایﻦ راستا ،رضازاده و
همکاران در مﻄالعهای در مورد بیماران مبتﻼ به سندرم تونل
ﮐارپ ،سﻄح مقﻄﻊ عرضی عﺼﺐ مدیﻦ و ﮐانال مچ را در ابتدا و
انتهای ﮐانال با استفاده از اولتراسونوگرافی اندازهگیری ﮐردند.
شاخﺺعﺼﺐ -تونل در ابتدا و انتهـای مـچ دسـت بـا مﺤاسبه
نسبت  )Cross Sectional Area( CSAعﺼﺐ مدیﻦ به CSA
ﮐانال مچ مﺤاسبه شد .نتایج نشان دادند ﮐه بیﻦ دو شاخﺺ
عﺼﺐ -تونل ابتدایی و انتهایی ﮐانال مچ و همچنیﻦ بیﻦ دو
شاخﺺ سﻄح مقﻄﻊ عﺼﺐ مدیﻦ و شاخﺺ عﺼﺐ -تونل در
تشخیﺺ سندرم تونل ﮐارپ تقاوت معناداری وجود ندارد ].[5
در ایﻦ ارتباط ،در مﻄالعه دیگری مشخﺺ شد ﮐه بررسی سﻄح
مقﻄﻊ عﺼﺐ مدیﻦ در ورودی تونل ﮐارپ در تشـخیﺺ سندرم
مفید بوده و با توجه به حساسیت ،ویﮋگی و ارزش اخباری مثبت
باال ،نهتنهـا در تشـخیﺺ بیمـاران مشـکوك؛ بلکـه در ﻏربالگری
جامعه در معرض خﻄر نیز میتواند سودمند باشد ] .[1از سوی
دیگر در یک ﮐارآزمایی بالینی تﺼادفیشده شاهددار ،بیماران مبتﻼ
به سندرم تونل ﮐارپ شدید به دو گروه تقسیﻢ شدند .برای گروه
اول استفاده روزانه از مچبند و برای گروه دوم تزریق 40
میلیگرم  Depo-medrolبه همراه استفاده روزانه از مچبند به
مدت  12هفته تجویز گردید .عﻼﺋﻢ بیماران در روز اول و هفتههای
چهارم و دوازدهﻢ مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادند ﮐه بر
اساس Functional Status Scale and Median Nerve
 Distal Motor Latencyبه عنوان شاخﺺهایی از مﻄالعات
الکترودیاگنوستیک ،استفاده همزمان از هر دو درمان اثر بیشتری
بر بهبود عملکرد و عﻼﺋﻢ بیماران دارد ].[1
با توجه به اهمیت موارد ذﮐرشده ،مﻄالعه حاضر با هدف
بررسی نتایج حاصل از سونوگرافی ،قبل و بعد از تزریق
ﮐورتیکوستروﺋید انجام شد .نتایج حاصل از ایﻦ مﻄالعه میتوانند
در تشخیﺺ و پیگیری درمان بیماران مؤثر باشند.
مواد و روش ها
در مﻄالعه مداخلهای حاضر ( )Before-after Trialبیماران
مبتﻼ به سندرم تونل ﮐارپ با شدت متوسط (سرعت هدایت حسی
عﺼﺐ مدیان بیﻦ  25تا  32متر بر ثانیه؛ زمان تأخیر حرﮐتی موج
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مدیان ( )MDLبیﻦ  5/5تا  1/5متر بر ثانیه؛ زمان تأخیری حسی
موج مدیان ( )SDLبیﻦ  4/5تا  5/5متر بر ثانیه ﮐه تمام ایﻦ موارد
با انجام Electromyography and Nerve ( EMG-NCV
 )Conduction Velocityمشخﺺ گردیدند) از ابتدای سال
 1311تا پایان آن به روش نمونهگیری آسان انتخاب گردیدند و
در مجموع  45بیمار وارد مﻄالعه شدند .در ابتدای مﻄالعه؛ قبل
از تزریق دارو و ضمﻦ توضیح اهداف مﻄالعه ،رضایت آگاهانه از
تمام بیماران اخذ شد .سپس تمام بیماران برای انجام سونوگرافی
مچ دست به رادیولوژیست معرفی شدند و سﻄح مقﻄﻊ عرضی
( )CSAعﺼﺐ مدیﻦ در حدود  1سانتیمتری پروگزیمال تونل
ﮐارپ ،ضخامت فلکسور رتیناﮐولوم و قﻄر قدامی خلفی عﺼﺐ
مدیﻦ اندازهگیری گردید .عﻼوهبرایﻦ ،بهمنظور بررسی عﻼﺋﻢ
بالینی بیماران از پرسشنامه The ( QUICK DASH
)Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score
استفاده شد .در ایﻦ مرحله بیماران تﺤت تزریق ﮐورتون در مچ
دست درگیر قرار گرفتند .دو ماه بعد ،بیماران برای انجام
سونوگرافی مچ دست فراخوانده شدند و مجدداً عﻼﺋﻢ بالینی
توسط  DASHارزیابی گردید.
در ادامه ،تغییرات ایجادشده قبل و بعد از تزریق ﮐورتون در
سه ﮐرایتریای ذﮐرشده مچ دست در سونوگرافی و نتایج حاصل
از  ،DASHقبل و بعد از تزریق ﮐورتون با یکدیگر مقایسه شدند.
منظور از عﻼﺋﻢ بالینی ،وجود عﻼﺋﻢ سندرم تونل ﮐارپ شامل:
درد ،گزگز (پارستزی) در مﺤل توزیﻊ عﺼﺐ مدیﻦ (انگشتان
شست ،اشاره و میانی) و یا در برخی از مواقﻊ عدم توان انجام
حرﮐات دقیق انگشتان (مانند سوزندوزی) و ضعف حرﮐتی
میباشد .برای تشخیﺺ سندرم تونل ﮐارپ در بیماران میبایست
حداقل یک آزمون بالینی (شامل تینل یا فالﻦ) مثبت بوده و سﻦ
بیماران در بازه  18-10سال قرار داشته باشد.
دادهها پس از جمﻊآوری وارد رایانه شدند و با استفاده از
نرمافزار  SPPS 16تجزیه و تﺤلیل گردیدند .برای توصیف دادههای
ﮐمی از میانگیﻦ و انﺤراف معیار و برای دادههای ﮐیفی از درصد و
نسبت استفاده شد .همچنیﻦ برای آزمودن متغیرهای ﮐمی -با
توجه به حجﻢ پاییﻦ نمونه و عدم پیروی از توزیﻊ نرمال -از آزمون
ویلکاﮐسون رتبه عﻼمتدار ()Wilcoxon Signed-Rank Test
استفاده گردید .برای آزمودن متغیرهای ﮐیفی نیز از آزمون ﮐای
اسکوﺋر استفاده شد و سﻄح معناداری برابر با  0/05لﺤاظ گردید.
یافته ها
در ایﻦ مﻄالعه مداخلهای 45 ،بیمار مبتﻼ به سندرم تونل
ﮐارپ با شدت متوسط تﺤت تزریق ﮐورتون در مچ دست قرار
گرفتند و دو ماه بعد پیگیری شدند .ویﮋگیهای بیماران
شرﮐتﮐننده در مﻄالعه در جدول  1اراﺋه شده است .میانگیﻦ
سنی بیماران  41/1±11/1سال با دامنه  22تا  12سال بود .در
جدول  2نتایج بالینی و سونوگرافی بیماران ،قبل و بعد از مداخله
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یافتههای سونوگرافی سندرم تونل کارپ

جدول  :4ویﮋگیهای بیماران شرﮐتﮐننده در مﻄالعه
متغیر

فراوانی (درصد)

جنس (زن/مرد)

)20( 1 / )80( 31

دست غالب (راست/چپ)

)22/2( 10 / )11/8( 35

دست درگیر (راست/چپ)

)28/1( 13 / )11/1( 32
)15/1( 43 / )4/4( 2

سابقه دیابت (بله/خیر)

نشان داده شده است .براساس نتایج ،ضخامت عﺼﺐ مدیﻦ،
ضخامت رتیناﮐولوم و سﻄح مقﻄﻊ عﺼﺐ در پایان مﻄالعه ﮐاهش
یافت ﮐه در ایﻦ میان ،ﮐاهش ضخامت عﺼﺐ ملموس نبود و از
نظر آماری به سﻄح معناداری نرسید .همچنیﻦ با استفاده از
مقیاس  DASHنشان داده شد ﮐه عﻼﺋﻢ بالینی بیماران در پایان
مﻄالعه ﮐاهش معناداری یافته است.

جدول  :2یافتههای بالینی و سونوگرافی بیماران ،قبل و بعد از مداخله
متغیر

بعد از مداخله

قبل از مداخله

*سطح معناداری

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

ضخامت عصب

1/11

0/04

1/1

0/01

0/15

ضخامت رتیناکولوم

0/11

/02

0/14

/02

0/001

سطح مقطع عصب

1/3

2/4

8/1

2/1

0/001

411/1

21/1

335/5

11/1

0/001

DASH

Wilcoxon signed-rank test

بحث
براساس دانش نویسندگان ،ایﻦ مﻄالعه مداخلهای نخستیﻦ
مﻄالعه ﮐشوری می باشد ﮐه به بررسی تزریق ﮐورتیکوستروﺋید
در بیماران مبتﻼ به سندرم تونل ﮐارپ براساس ویﮋگیهای
عﺼﺐ و عضله با مودالیته سونوگرافی پرداخته است .دالیل مورد
توجه قرارگرفتﻦ سونوگرافی عبارت هستند از :بیدردی،
ﻏیرتهاجمیبودن ،دسترسی بیشتر و هزینه پاییﻦتر آن .قدرت
تشخیﺺ سایر پاتولوژیهای موضعی همانند تومورهای فضاگیر
در ایﻦ ناحیه ،یکی دیگر از مزایای آن میباشد .شایان ذﮐر است
ﮐه دقت و تجربه فرد انجام دهنده سونوگرافی بر نتایج تأثیرگذار
خواهد بود.
شیوع باالی سـندرم تونل ﮐارپ ناشی از موقعیـت خـاص
عﺼﺐ مدیان در تونل ﮐارپ به همراه تاندونهـای خـﻢﮐننـده
انگشتان و استفاده زیاد افراد از مچ هنگام انجام ﮐارهـای روزمـره
(بهویﮋه همراه با راستﮐردن مکرر مچ) بوده و احتمال آسیﺐ تونل
را افزایش میدهد ] .[8-10تبعـات و نگرانی در مورد ایﻦ بیماری
به دلیل عدم تشخیﺺ و ایجاد اخـتﻼل در عملکرد عضﻼت عﺼﺐ
دست میباشد .درمانهای متفاوتی برای سندرم تونل ﮐارپ
پیشنهاد شدهاند ﮐه بهطور ﮐلی در گروه جراحی و درمانهای
نگهدارنده ( )Conservativeطبقهبندی میشوند ] .[11در موارد
شدید ،جراحی و در بیماران با شدت خفیف تا متوسط،
درمانهایی به ﻏیر از جراحی ،روش انتخابی میباشند .در بیماران
با شدت مﻼیﻢ و متوسط نیز استفاده از داروهای مسکﻦ ،ضد
التهابهای ﻏیراستروﺋیدی ،مﺤدودﮐردن میزان نمک مﺼرفی،
استفاده از اسپلینت ،مﺼرف ویتامیﻦها ،درمانهای فیزیوتراپی،
سوزندرمانی ،لیزرتراپی ،مﺤدودﮐردن فعالیتهای مچ دست و
تزریق موضعی استروﺋید در تونل توصیه میشود ].[12، 13
درمانهای ﻏیرجراحی به دلیل هزینه ﮐﻢ ،ریکاوری سریﻊ و
عوارض ﮐﻢ معموالً انتخاب اول بوده و بیماران تمایل بیشتری
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برای انجام آن دارند.
نتایج مﻄالعه حاضر نشان دادند ﮐه تزریق ﮐورتیکوستروﺋید در
بیماران مبتﻼ به سندرم تونل ﮐارپ با شدت متوسط موجﺐ ﮐاهش
ضخامت عﺼﺐ مدیﻦ ،ضخامت رتیناﮐولوم و سﻄح مقﻄﻊ عرضی
عﺼﺐ میشود .همچنیﻦ مشاهده شد ﮐه دو ماه پس از تزریق
ﮐورتیکوستروﺋید ،میزان ناتوانی با استفاده از مقیاس  DASHتقریباً
 132واحد بهبود پیدا ﮐرده است ﮐه از نظر آماری معنادار
می باشد .ﮐارایی تزریق موضعی ﮐورتیکوستروﺋید در درمان
بیماران مبتﻼ به سندرم تونل ﮐارپ با شدت خفیف تا متوسط
در چندیﻦ مﻄالعه ﮐارآزمایی بالینی ارزیابی شده است .در
متاآنالیزی ﮐه در سال  2001توسط مارشال و همکاران انجام
شد و نتایج آن در پایگاه داده  Cochraneثبت گردید ،بیان
شد ﮐه تزریق ﮐورتیکوستروﺋید در مقایسه با دارونما (پﻼسبو)
پس از یک ماه با بهبود عﻼﺋﻢ بالینی همراه بوده است ] .[14لی
و همکاران نیز در یک ﮐارآزمایی بالینیشده یکسوﮐور
نتیجه گیری ﮐردند ﮐه تزریق ﮐورتیکوستروﺋید تﺤت گاید
سونوگرافی در بیماران مبتﻼ به سندرم تونل ﮐارپ اثربخشی
مناسبی دارد ] .[1در مﻄالعه دیگری ﮐه توسط آستیﻦ و همکاران
صورت گرفت ،نشان داده شد ﮐه تزریق ﮐورتیکوستروﺋید با گاید
سونوگرافی ،اثربخشی خوبی دارد ] .[15در ﮐارآزمایی بالینی چﻦ
و همکاران در سال  2018نیز مشاهده گردید ﮐه تزریق مستقیﻢ
و تﺤت گاید بتامتازون ،اثربخشی مﻄلوبی دارد؛ هرچند بهبود در
بیماران تﺤت گاید ،سریﻊتر مشاهده شد ] .[11از سوی دیگر،
خسروی و همکاران در یک ﮐارآزمایی بالینی تﺼادفیشده
شاهددار در مورد بیماران مبتﻼ به سندرم تونل ﮐارپ شدید بیان
نمودند ﮐه تزریق  40میلیگرم  Depo-medrolبه همراه استفاده
روزانه از مچبند به مدت  12هفته اثربخشی مناسبی دارد .به نظر
میرسد ﮐه مﺼرف خوراﮐی ﮐورتیکوستروﺋید در مقایسه با تزریق
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ایﻦ گروه از داروها در بیماران مبتﻼ به سندرم تونل ﮐارپ ،ﮐارایی
ﮐمتری دارد ] .[11هرچند تزریق ﮐورتیکوستروﺋیدها در
ﮐوتاهمدت با بهبود عﻼﺋﻢ بالینی همراه میباشد؛ اما ﮐارایی آنها
در درازمدت به خوبی مشخﺺ نشده است ] .[18در ایﻦ ارتباط،
در ﮐارآزمایی بالینی آرمسترانگ و همکاران مشاهده شد ﮐه تزریق
موضعی بتامتازون در بیمارانی ﮐه عود مکرر عﻼﺋﻢ بالینی سندرم
تونل ﮐارپ دارند ،ﮐارایی مﻄلوبی ندارد ].[11
هرچند تزریق ﮐورتیکوستروﺋیدها توسط فرد باتجربه
آموزش دیده یک روش ایمﻦ است؛ اما با عوارض جانبی همراه
می باشد .در ایﻦ ارتباط میتوان به عفونت ،گانگرن شدن،
پارگی تاندون ، intraneural injection ،آتروفی زیرجلدی و
دپیگمانته شدن اشاره ﮐرد .در مﻄالعه حاضر بیماران از عارضه
خاصی در پیگیری شکایت نداشتند ].[12، 11
یکی از نتایج قابلانتظار در مﻄالعه حاضر ،شیوع بیشتر ابتﻼ
به سندرم تونل ﮐارپ در زنان بود؛ بهگونهای ﮐه نسبت ابتﻼی
زنان چهار برابر بیشتر از مردان بود .در ایﻦ راستا ،در برخی از
مﻄالعات گزارش شده است ﮐه زنان بیشتر از مردان در معرض
خﻄر ابتﻼ به ایﻦ سندرم میباشند ] .[5، 20هرچند علت اصلی
ایﻦ سندرم ،ایدیوپاتیک میباشد؛ اما شیوع بیشتر آن در زنان
ممکﻦ است ناشی از بارداری)Body Mass Index( BMI ،
باالتر ،انجام ﮐارهای یدی بیشتر و یا مراجعه بیشتر برای پیگیری
درمان باشد.
همراستا با مﻄالعه حاضر ،در سایر مﻄالعات انجامشده نشان
داده شده است ﮐه تزریق موضعی ﮐورتیکوستروﺋیدها در
ﮐوتاه مدت در بیماران مبتﻼ به سندرم تونل ﮐارپ با بهبود عﻼﺋﻢ
بالینی در ایﻦ بیماران همراه میباشد؛ اگرچه انجام مﻄالعاتی ﮐه
ﮐارایی آنها را در درازمدت پیگری ﮐند ،ضروری به نظر میرسد.
نتیجهگیری
براساس یافتههای مﻄالعه حاضر میتوان گفت ﮐه تزریق
موضعی ﮐورتیکوستروﺋیدها یک روش ایمﻦ و آسان است .با
استفاده از سونوگرافی ﮐه یک روش ساده ،ﻏیرتهاجمی ،ارزان و
در دسترس میباشد ،میتوان ایﻦ بیماران را برای ارزیابی درمان
پیگیری ﮐرد.
نتایج نشان دادند ﮐه تزریق ﮐورتیکوستروﺋید در بیماران

مبتﻼ به سندرم تونل ﮐارپ با شدت متوسط موجﺐ بهبود عﻼﺋﻢ
بالینی و ﮐاهش ناتوانی در بیماران میشود ﮐه ایﻦ بهبودی با
ﮐاهش ضخامت عﺼﺐ مدیﻦ ،فلکسور رتیناﮐولوم و سﻄح مقﻄﻊ
عﺼﺐ همراه میباشد.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دﮐتری عمومی پزشکی
مﺼوب دانشگاه علوم پزشکی همدان با شماره 110204442
میباشد .بدیﻦوسیله از حمایتهای مادی و معنوی مسئوالن
دانشگاه ﮐه پﮋوهشگران را در انجام ایﻦ مﻄالعه یاری نمودند،
تشکر و قدردانی میگردد.
تضاد منافع
در ایﻦ مﻄالعه هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان
گزارش نشده است.
مالحظات اخالقی
مﻄالعه حاضر دارای تأییدیه از ﮐمیته اخﻼق دانشگاه علوم
پزشکی همدان با ﮐد  IR.UMSHA.REC.1397.15میباشد.
در ابتدای ﮐار و قبل از تزریق دارو ،ضمﻦ توضیح اهداف مﻄالعه،
رضایت آگاهانه از تمام بیماران اخذ گردید.
سهم نویسندگان
نویسنده اول (پﮋوهشگر اصلی) :تدویﻦ چهارچوب ﮐلی طرح،
نگارش مقدمه ،نتایج و بﺤث و ویرایش مقاله 10 :درصد؛ نویسنده
دوم (پﮋوهشگر همکار) :مشارﮐت در تدویﻦ مقدمه ،نگارش مقاله
و ویرایش پروپوزال 15 :درصد؛ نویسنده سوم (پﮋوهشگر اصلی):
نوشتﻦ پروپوزال و جمﻊآوری نمونهها 10 :درصد؛ نویسنده چهارم
(پﮋوهشگر اصلی) :روششناسی و تﺤلیلگر آماری طرح 5 :درصد؛
نویسنده پنجﻢ (پﮋوهشگر همکار) :مسئول مکاتبات و نگارش
مقاله 10 :درصد
حمایت مالی
مﻄالعه حاضر از سوی هیچ سازمان یا ارگانی پشتیبانی مالی
نشده است.
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