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Background and Objective: Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is the most
common compressive neuropathy of the upper limb and one of the causes of
disability. The current study aimed to compare the therapeutic effects of
Low-Level Laser Therapy (LLLT) and therapeutic ultrasound (US) in
patients with mild to moderate carpal tunnel syndrome.
Materials and Methods: This single-blind randomized trial was conducted
on 30 patients with CTS (58 wrists) who were randomly assigned to two
treatment groups: laser therapy group (15 patients, 29 wrist (and Ultrasound
therapy group (15 patients, 29 wrists). Low-level laser therapy (9 joules, 808
nm infrared laser at five points) and Ultrasound treatment (1 MHz, 1.5
W/cm2, duty cycle 20%, 5 min/session) were applied to the carpal tunnel for
10 daily treatment sessions (5 sessions/week). Outcome measures were
Visual analogue scale, pinch & grip strength and Boston questionnaire (BQ),
which measured before and after treatment (the end of the study). The pair
and independent t-test were used to evaluate the variables.
Results: In both groups (laser therapy and Ultrasound therapy), there was a
significant improvement in visual analog scale (P=0.000 and P=0.000,
respectively), grip strength (P=0.01 and P=0.004, respectively), and pinch
strength (P=0.001 and P=0.009, respectively). The results of the Boston
Questionnaire also demonstrated an improvement (P=0.000 and P=0.000,
respectively) at the end of the study, compared to baseline values. However,
there was no significant difference in any of the measured variables between
the two treatment groups.
Conclusion: As evidenced by the obtained results, both low-level laser
therapy and ultrasound are effective in the reduction of pain and
improvement of hand function in patients with mild-to-moderate CTS in the
short-term.
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سابقه و هدف :سندرم تونل کارپ شایعترین نوروپاتی فشاری در اندام فوقانی و یکی از علتهای ناتوانی
دست است  .هدف این مطالعه مقایسه اثرات درمانی لیزر کمتوان و اولتراسوند درمانی در بیماران مبتالبه سندرم
تونل کارپ خفیف و متوسط است.
مواد و روش ها 30 :بیمار مبتالبه سندرم تونل کارپ ( 58مچ دست) در این کارآزمایی یکسویهکور بهصورت
تصادفی در دو گروه درمانی شامل گروه لیزر کمتوان ( 15بیمار 21 ،مچ دست) و گروه اولتراسوند درمانی (15
بیمار 21 ،مچ دست) تقسیم شدند .لیزر کمتوان درمانی (لیزر دیودی مادونقرمز با طولموج  808نانومتر و
شدت کل  1ژول روی  5نقطه) و اولتراسوند درمانی (اولتراسوند با فرکانس  1مگاهرتز و شدت  1/5وات بر
سانتیمتر مربع ،دیوتی سیکل  20درصد به مدت  5دقیقه هر جلسه) روی تونل کارپ برای  10جلسه اعمال
شد .متغیرهای بررسیشده شامل مقیاس بینایی درد ،قدرت  Gripو  Pinchدست بود .پرسشنامه بوستون
قبل و بعد از درمان اندازهگیری شد .از آزمونهای تی مستقل و تی زوجی برای تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها :در هر دو گروه درمانی لیزر و اولتراسوند مقیاس بینایی درد (به ترتیب P=0/000و  ،)P=0/000قدرت
 Gripدست (به ترتیب  P=0/01و  ،)P=0/004قدرت  Pinchدست (به ترتیب  P=0/001و  )P=0/001و نتایج
پرسشنامه بوستون (به ترتیب  P=0/000و  )P=0/000در انتهای مطالعه در مقایسه با مقدار پایه در جلسه اول
به طور معنیداری بهبود یافت؛ اما بین دو گروه درمانی تفاوت معنیداری وجود نداشت.
نتیجهگیری :هر دو روش لیزردرمانی و اولتراسوند درمانی در کاهش درد و بهبود فعالیتهای عملکردی دست
در بیماران مبتالبه سندرم تونل کارپ خفیف و متوسط در دوره زمانی کوتاهمدت مؤثر هستند.
واژگان کلیدی :اولتراسوند درمانی ،سندرم تونل کارپ ،لیزردرمانی

مقدمه
سندرم تونل کارپ ()CTS: Carpal Tunnel Syndrome
یکی از شایعترین نوروپاتیهای محیطی است که باعث فشردگی
عصب مدین هنگام عبور از کانال کارپ میشود و شیوع آن بین
 4تا  5درصد جمعیت تخمین زده شده است .شکایت اصلی این
بیماران بهصورت پارستزی (درد ،گزگز و بیحسی) در ناحیه
عصبدهی عصب مدیان در دست است که میتواند با ضعف و
آتروفی عضالت ناحیه تنار همراه باشد .بهطور معمول عالئم در
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شب شدت مییابد و با استفاده از دست یا فعالیتهایی که با حفظ
وضعیت نامناسب دست همراه است (مانند رانندگی) بدتر
میشود .ابتال به سندرم تونل کارپ با فعالیتهای دستی (حرکات
تکراری مچ دست) ارتباط دارد ،بهطوریکه خطر ابتال به این
سندرم در افرادی بیشتر است که بهطور مکرر از حرکات
صافکردن و خمکردن مچ دست استفاده میکنند [.]1
بهطور معمول برای بیماران مبتالبه سندرم تونل کارپ
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اسدی و همکاران

خفیف و متوسط ،درمان محافظهکارانه شامل استفاده از
دارودرمان ی ،استفاده از اسپلینت استراحت و روشهای
فیزیوتراپی شامل اولتراسوند ،لیزردرمانی ،متحرکسازی ،درمان
دستی و ماساژدرمانی تجویز میشود .نتایج ضدونقیضی درباره
اثربخشی روش های فیزیوتراپی در مقاالت به چشم میخورد.
هنوز مؤثرترین و بهترین روش درمانی فیزیوتراپی برای بیماران
سندرم تونل کارپ مشخص نشده است [ .]2 ،3در میان
درمانهای محافظه کارانه ،اولتراسوند درمانی و لیزردرمانی
می توانند اثرات بیوفیزیکی در بافت عصب ایجاد کنند [ ]4 ،5و
بر اساس شواهد آزمایشگاهی بازسازی عصب آسیبدیده را
تسهیل میکنند [ .]1 ،7چندین مطالعه کارآزمایی بالینی گزارش
کرده اند که اولتراسوند درمانی اثرات مفیدی در درمان سندرم
تونل کارپ دارد [ .]8-10در یک مقاله مروری کاکران
نتیجهگیری کردند که هنوز شواهد کافی در ارتباط با مؤثرتربودن
اولتراسوند درمانی نسبت به پالسبو یا دیگر مداخالت غیرجراحی
برای درمان سندرم تول کارپ وجود ندارد [ ]11و تحقیقات
بیشتری برای مقایسه اثرات درمانی اولتراسوند با سایر روشها
برای بیماران مبتالبه سندرم تونل کارپ نیاز است.
لیزر کمتوان ( )LLLT: Low Level Laser Therapyیکی
از روشهای فیزیوتراپی است که به دلیل داشتن اثرات ضددرد و
ضدالتهابی در آسیبهای اعصاب محیطی استفاده میشود [.]12
برای نخستین بار  ]13[ Paudaو  ]14[ Weintraubدرباره
کارآمدی لیزر کمتوان در درمان سندرم تونل کارپ تحقیق کردند.
البته مطالعات آنها گروه کنترل نداشت .بعدازآن ،مطالعات
کارآزمایی بالینی متعددی کارایی لیزر کمتوان را در بیماران
سندرم تونل کارپ بررسی کردند که بعضی از این مطالعات اثرات
مفیدی برای لیزر کمتوان در درمان سندرم تونل کارپ گزارش
کردند [ ،]12درحالیکه دیگران اثرات مثبتی برای لیزر کمتوان
در درمان سندرم تونل کارپ نیافتند [.]15
محققان در یک مطالعه مروری سیستماتیک در سال 2018
نتیجهگیری کردند که در کوتاهمدت لیزر کمتوان در درمان
سندرم تونل کارپ مؤثرتر از پالسبو است [ .]11از طرف دیگر،
در تازهترین مطالعه فراتحلیل انجامشده در سال  2020گزارش
شده است که اضافهکردن لیزر کمتوان به اسپلینت تأثیر
معنیداری در کاهش درد ،شدت عالئم و بهبود عملکرد دست
نسبت به اسپلینت تنها ندارد؛ بنابراین ،توصیه نمیشود که برای
درمان بیماران سندرم تونل کارپ همراه با اسپلینت از لیزر
کمتوان استفاده شود [.]17
تاکنون مطالعات اندکی به مقایسه اثرات لیزردرمانی و
اولتراسوند درمانی در درمان سندرم تونل کارپ پرداختهاند.
بختیاری و همکاران [ ]8و  Saeedو همکاران [ ]18گزارش
کردند لیزردرمانی و اولتراسوند درمانی اثرات درمانی مثبتی در
درمان سندرم تونل کارپ دارند ،اما اولتراسوند درمانی در مقایسه
با لیزردرمانی در بهبود عالئم و عملکرد دست بیماران مبتالبه
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سندرم تونل کارپ خفیف و متوسط مؤثرتر است .در مطالعه
مقایسهای دیگری Ahmed ،و همکاران [ ]11گزارش کردند لیزر
کمتوان و اولتراسوند در درمان بیماران مبتالبه سندرم تونل کارپ
خفیف و متوسط مؤثر هستند و تفاوت معنیداری بین اثرات این
دو روش وجود ندارد.
با توجه به اینکه مطالعات اندکی به مقایسه اثرات درمانی دو
روش لیزردرمانی و اولتراسوند درمانی در بیماران مبتالبه سندرم
تونل کارپ پرداختهاند و با وجود گزارشهای متناقض ،هنوز
مشخص نیست که کدام روش درمانی در درمان سندرم تونل
کارپ مؤثرتر است؛ بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات
لیزردرمانی و اولتراسوند درمانی در بهبود درد و عملکرد دست در
بیماران مبتالبه سندرم تونل کارپ خفیف و متوسط طراحی و
انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی یکسوکور بود .جامعه
مطالعه شامل تمام بیماران (مرد و زن) مبتالبه سندرم تونل
کارپ مراجعهکننده به کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی همدان در فاصله زمانی اردیبهشت 1318
تا شهریور  1311بودند .نمونهها از افراد واجد شرایط معیارهای
ورود انتخاب و با دادن توضیحات به آنان و در صورت پذیرش
حضور در مطالعه بهصورت داوطلبانه و پس از تکمیل فرم رضایت
آگاهانه وارد مطالعه شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل
داشتن سن بین  20تا  10سال و ابتال به سندرم تونل کارپ
خفیف و متوسط بر اساس یافتههای بالینی و معیارهای
الکتروفیزیولوژیک بود که پزشک متخصص تشخیص میداد (در
نوع خفیف فقط درگیری فیبرهای حسی بدون درگیری فیبرهای
حرکتی وجود دارد ،به این شرط که موج حسی غایب نباشد؛
یعنی  3/1میلیثانیه> sensory peak latencyو 4/1
میلیثانیه< motor onset latencyو در نوع متوسط درگیری
هم در فیبرهای حسی و هم در فیبرهای حرکتی وجود دارد ،با
این شرط که هیچیک از این دو موج غایب نباشد؛ یعنی 3/1
میلیثانیه> sensory peak latencyو 4/1میلیثانیه motor
>.)onset latency
معیارهای خروج از مطالعه شامل داشتن سندرم تونل کارپ
شدید بر اساس معیارهای الکتروفیزیولوژیک ،وجود نوروپاتی
ثانویه ،رادیکولوپاتی گردنی ،سندرم دابل کراش ،سندرم خروجی
قفسه سینه ،گزارش درمان قبلی سندرم با اولتراسوند یا لیزر یا
استفاده منظم از داروهای ضددرد و ضدالتهابی ،بیماران با سابقه
تزریق استروئید داخل تونل مچ دست ،بیماریهای تیروئیدی،
دیابت یا نوروپاتی سیستم عصبی بود.
حجم نمونه در هر گروه با درنظرگرفتن توان  80درصد،
خطای ( 5 )αدرصد و با توجه به مطالعات مشابه قبلی [15 ،]20
نفر محاسبه شد .درمجموع  30بیمار مبتالبه سندرم تونل کارپ
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درمان سندرم تونل کارپ

منطبق با معیارهای ورود وارد مطالعه شدند .بیماران بهصورت
غیرتصادفی (ساده) انتخاب شدند .شرکتکنندگان در مطالعه
پس از تکمیل فرم رضایتنامه ،بهصورت تصادفی بر اساس روش
تصادفی ساده با استفاده از جدول ارقام تصادفی در دو گروه
اولتراسوند درمانی ( 15بیمار) و لیزردرمانی ( 15بیمار) قرار
گرفتند .مشخصات آنتروپومتری شامل سن ،جنسیت ،قد ،وزن،
دست مبتال ،مدتزمان ابتال به سندرم تونل کارپ از تمام افراد
شرکتکننده جمعآوری شد .روش کورسازی به این صورت بود
که فردی که پارامترهای اصلی را اندازهگیری و تحلیل آماری
میکرد ،از گروهبندی نمونهها اطالع نداشت؛ اما بیماران و
فیزیوتراپیستی که درمان را انجام میداد ،از گروهبندی نمونه
اطالع داشتند .در گروه اولتراسوند درمانی ،درمان اولتراسوند با
فرکانس  1مگاهرتز و شدت  1/5وات بر سانتیمتر مربع بهصورت
منقطع (دیوتی سیکل  20درصد) و با اپیلیکاتور  5سانتیمتر مربع
(دستگاه اولتراسوند  P210نوین ،شرکت مهندسی پزشکی نوین،
محصول ایران) به مدت  5دقیقه روی منطقه کانال مچ دست در
هر جلسه اعمال شد [ .]21در گروه لیزردرمانی ،لیزر دیودی
مادونقرمز (دستگاه لیزر کمتوان مدل  81ایکس نوین ،شرکت
مهندسی پزشکی نوین ،محصول ایران) با طولموج  808نانومتر،
توان خروجی  500میلیوات و شدت کل  1ژول روی  5نقطه در
امتداد مسیر عصب مدیان در منطقه کانال مچ دست اعمال شد
[ .]8در هر دو گروه ،درمان بیماران بهصورت روزانه به مدت 10
جلسه انجام شد ( 5روز در هفته) .برای هر دو گروه بیماران
اسپلینت استراحت برای استفاده شبانه تجویز شد .بیماران طی
مدت فیزیوتراپی نباید از درمان دیگری استفاده میکردند.
متغیرهای ارزیابیشده شامل شدت درد ،قدرت فشار نوک
انگشت شست و اشاره ( ،)Pinch gripقدرت گرفتن دست
( ،)Hand gripشدت عالئم و وضعیت عملکردی دست بود .برای
سنجش شدت درد از مقیاس بصری درد ( VAS: Visual
 )Analogue Scaleاستفاده شد .از بیمار خواسته شد بیشترین
میزان ناراحتی و درد در دست و انگشتان را روی آنالوگ 10
سانتیمتری عالمتگذاری کند .قدرت فشار نوک انگشت شست
و اشاره و قدرت گرفتن دست بهوسیله دینامومتر اندازهگیری شد.
وضعیت قرارگرفتن بیمار برای اندازهگیری قدرت فشار نوک
انگشت شست و اشاره و قدرت گرفتن دست بهصورت نشسته بود
و متوسط نیروی ایجادشده در سه تالش بیمار محاسبه و ثبت
شد [.]8
از پرسشنامه بوستون ( )BQ: Boston Questionaireبرای
ارزیابی شدت عالئم و وضعیت عملکردی دست استفاده شد.
پرسشنامه بوستون شامل دو بخش است که بخش اول  11سؤال
برای ارزیابی شدت عالئم و بخش دوم  8سؤال برای ارزیابی
وضعیت عملکردی دارد Levine .و همکاران اعتبار نسخه
انگلیسی این پرسشنامه را تأیید کردهاند [ .]22هر سؤال 5
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گزینه و هر گزینه یک نمره از  1تا  5دارد .نمره  1نشاندهنده
نبود عالئم و  5نشاندهنده شدیدترین عالئم است .برای بخش
شدت عالئم نمرات تمام  11سؤال و برای وضعیت عملکردی
نمرات تمام  8سؤا ل با هم جمع و از آن ها میانگین گرفته
میشود .هرچه میانگین بهدست آمده بیشتر باشد ،نشاندهنده
شدت بیشتر عالئم یا ناتوانی بیشتر بیمار است .رضازاده و
همکاران در سال  2014این پرسشنامه را به فارسی ترجمه و
اعتبارسنجی کردند [ .]23تمام ارزیابی ها قبل از اولین و بعد از
آخرین جلسه درمانی انجام شد.
برای تجزیه و دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  11استفاده
شد .برای مقایسه دادهها بین دو گروه از آزمون تی مستقل و برای
مقایسه دادهها در هر یک از گروهها از آزمون تی زوجی استفاده
شد .سطح معنیداری  P≤0/05در نظر گرفته شد.
یافته ها
در این مطالعه  58مچ دست ( 30بیمار) مبتالبه سندرم
تونل کارپ ارزیابی شدند و تا انتها در مطالعه باقی ماندند .در
هر دو گروه 14 ،نفر ( 14درصد) از بیماران زن بودند و  1نفر
( 1درصد) مرد بود .در  28بیمار هر دو دست و در  2بیمار یک
دست درگیر بود .شدت سندرم تونل کارپ بر اساس ارزیابی
الکتوردیاگنوستیک در گروه اولتراسوند درمانی  51درصد خفیف
و  44درصد متوسط و در گروه لیزر  54درصد خفیف و  41درصد
متوسط بود .آمار توصیفی و جمعیتشناختی افراد شرکتکننده
در جدول  1آورده شده است .پیش از انجام هرگونه آزمون آماری،
ابتدا توزیع دادهها با کمک آزمون کولموگروف اسمیرنوف در دو
گروه بررسی شد .بررسی توزیع فراوانی متغیرها نشان داد تمام
متغیرهای بررسیشده در هر دو گروه توزیع نرمال دارد
( .)P>0/05دو گروه از لحاظ شاخصهای دموگرافیک،
شاخصهای الکترودیاگنوستیک و سایر متغیرها قبل از درمان
مقایسه شدند و تفاوت معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد که
حاکی از یکسانی دو گروه در این موارد بود.
در مقایسه درونگروهی مشاهده شد که شدت درد در هر دو
گروه اولتراسوند درمانی ( )P=0/000و لیزردرمانی ()P=0/000
در جلسه آخر (بعد از  10جلسه درمان) نسبت به قبل از مداخله
در جلسه اول کاهش معنیداری داشت .همچنین قدرت فشار
نوک انگشت شست و اشاره (به ترتیب  P=0/001و )P=0/001
و قدرت گرفتن دست (به ترتیب  P=0/004و  )P=0/01نیز در
هر دو گروه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله بهطور
معنیداری افزایش یافت که نشاندهنده بهبود قدرت گرفتن
دست و قدرت فشار نوک انگشت شست و اشاره در هر دو گروه
است .بررسی دو متغیر مربوط به پرسشنامه بوستون شامل شدت
عالئم و وضعیت عملکرد دست نشان داد هر دو گروه بعد از
مداخله نسبت به قبل از مداخله بهطور معنیداری کاهش داشتند
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جدول  :0مشخصات دموگرافیک افراد شرکتکننده در مطالعه
گروه اولتراسوند درمانی

گروه لیزردرمانی

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

(31/7 )10/7

(41/07 )7/7

0/1

14/1

14/1

0/3

وزن (کیلوگرم)

(70/73 )5/25

(75/5 )4/45

0/1

قد (سانتیمتر)

(111/31 )8/1

(118/4 )5/5

0/1

11

14/13

0/8

تأخیر انتهایی حسی (متر بر ثانیه)

(4/14)0/12

(4/01)0/7

0/7

تأخیر انتهایی حرکتی (متر بر ثانیه)

(4/3)0/1

(3/13)0/11

0/01

سن (سال)
جنس مرد /زن ( درصد)

مدت ابتال به سندرم تونل کارپ (ماه)

P

شدت سندرم تونل کارپ (درصد)
خفیف

51

54

0/11

متوسط

44

41

0/17

جدول  :2نتایج مقایسه درونگروهی و بینگروهی متغیرهای بررسیشده در هر دو گروه اولتراسوند درمانی و لیزردرمانی
گروه اولتراسوند درمانی

گروه لیزردرمانی

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

(31/11)12/75
(42/05)1/87
0/004

(41/51 )12/25
(41/51)15/08
0/01

(1/81 )3/1
(11/28)4/1
0/001

(10/7)2/87
(12/47)3/5
0/001

(1/18)1/2
(3/13)1/1
0/000

(1/52)1/7
(3/44)1/1
0/000

0/7
0/1

(31/11)7
(11/25)7/2
0/001

(38/12)10/1
(11/7)1/8
0/000

0/4
0/8

P

قدرت گرفتن دست (نیوتن)
جلسه اول
جلسه آخر
P

0/11
0/1

قدرت فشار نوک انگشت شست و اشاره (نیوتن)
جلسه اول
جلسه آخر
P

0/4
0/3

شدت درد (مقیاس بصری درد)
جلسه اول
جلسه آخر
مقدار P
شدت عالئم ()SS
جلسه اول
جلسه آخر
P

وضعیت عملکردی ()FS
جلسه اول
جلسه آخر
P

که نشاندهنده کاهش ناتوانی عملکردی دست و عالئم بیماری
است .مقایسه متغیرهای بررسیشده بین دو گروه اولتراسوند
درمانی و لیزردرمانی در جلسه آخر نشان داد تغییرات آماری
معنیداری بین دو گروه وجود ندارد (جدول .)2
بحث
نتایج این مطالعه نشان داد تمام متغیرهای ارزیابیشده شامل
شدت درد ،قدرت گرفتن دست و شدت عالئم و عملکرد دست در
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(21/11)7/1
(13/5)1/3
0/000

(27/07)1/1
(14/12)1/1
0/000

0/1
0/5

هر دو گروه اولتراسوند درمانی و لیزردرمانی در جلسه آخر (بعد
از  10جلسه درمان) نسبت به قبل از مداخله در جلسه اول بهبود
پیدا کردهاند.
برای درمان سندرم تونل کارپ از مداخالت درمانی متعددی
استفاده میشود ،اما اتفاقنظری درباره بهترین و مؤثرترین روش
درمانی وجود ندارد [ .]2 ،24هدف این مطالعه مقایسه تأثیر
اولتراسوند درمانی و لیزر کمتوان در درمان بیماران با سندرم تونل
کارپ خفیف و متوسط بود .نتایج نشان داد در متغیرهای
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درمان سندرم تونل کارپ

بررسیشده شامل شدت درد ،قدرت گرفتن دست ،قدرت فشار
نوک انگشت شست و اشاره و نمره پرسشنامه بوستون (شدت
عالئم و وضعیت عملکردی دست) در هر دو گروه بعد از درمان
نسبت به قبل آن تفاوت معنیداری وجود دارد ،اما بین دو گروه
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .این نتایج نشان میدهد هر دو
مداخله درمانی اولتراسوند درمانی و لیزردرمانی در بهبود عالئم و
عملکرد دست در بیماران مبتالبه سندرم تونل کارپ مؤثر هستند
و هیچکدام نسبت به دیگری ارجحیت ندارد.
نتایج مشاهدهشده در گروه اولتراسوند مطابق با مطالعات
قبلی است [ .]11 ,21مطالعات  Pageو همکاران [ ]11و انصار
و همکاران [ ]21که تأثیر اولتراسوند پالس و تزریق کورتون را در
درمان سندرم تونل کارپ مقایسه کردند ،نشان داد اعمال  4هفته
اولتراسوند نسبت به تزریق کورتون بهطور معنیداری موجب
افزایش قدرت دست و بهبود عالئم بیماران میشود .از طرف دیگر،
 Oztasو همکاران [ ]25در مطالعهای گزارش کردند اولتراسوند
مداوم با شدت جریانهای مختلف ( 0/8و  1/5میلیوات در
سانتیمتر مربع) تأثیر معنیداری در بهبود سرعت هدایت عصب
مدیان و عالئم بیمار ندارد .با توجه به اینکه اولتراسوند پالس
نسبت به اولتراسوند مداوم اثرات مکانیکی و ضدالتهابی دارد،
نتایج متناقض این مطالعه با مطالعه حاضر میتواند به نوع
اولتراسوند استفادهشده مربوط باشد .در مطالعه حاضر از
اولتراسوند پالس استفاده شد که اثرات مکانیکی و ضدالتهابی
دارد ،درحالیکه در مطالعه  Oztasاز اولتراسوند مداوم استفاده
شد که اثرات گرمایی دارد و اثرات ضدالتهابی ندارد [.]21
نتایج بهدستآمده در گروه لیزردرمانی با نتایج مطالعات قبلی
Tascioglu ،]15[ Chang ،]28[ Jiang ،]27[ Lazovic
[ ]21و  ]30[ Evcikهمخوانی دارد .در این مطالعات گزارش
شده است که لیزر کمتوان در مقایسه با گروه پالسبو بهطور
مؤثری موجب کاهش درد و عالئم بیماران مبتالبه سندرم تونل
کارپ میشود .در مقابل Cheung ،در یک مطالعه مروری
نظاممند گزارش کرد هر دو لیزر کمتوان و اسپلینت در کاهش
عالئم سندرم تونل کارپ مؤثر بوده است و لیزر کمتوان در مقایسه
با استفاده از اسپلینت اثرات مفید بیشتری در کاهش درد ،کاهش
شدت عالئم و بهبود عملکرد دست ندارد [ .]17به نظر میرسد
گزارش نتایج متفاوت در ارتباط با تأثیر لیزردرمانی در بهبود
سندرم تونل کارپ به بهکارگیری طیف گستردهای از پارامترهای
لیزر شامل طولموج ،توان لیزر ،مدتزمان تابش و محل اعمال
تابش لیزر مربوط باشد .هنوز اتفاقنظر عمومی در ارتباط با
مؤثرترین پارامترهای لیزر در درمان سندرم تونل کارپ بهدست
نیامده است.
با وجود اینکه هر دو مداخله درمانی استفادهشده در این
مطالعه (اولتراسوند درمانی و لیزردرمانی) اثرات مثبتی در بهبود
عالئم سندرم تونل کارپ داشتند ،اما مقایسه نتایج بهدستآمده
در دو گروه نشان داد تفاوت معنیداری بین این دو مداخله
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درمانی در بهبود عالئم سندرم تونل کارپ وجود ندارد؛ به
عبارتی دی گر ،هر دو مداخله تأثیر مثبت و یکسانی در درمان
سندرم تونل کارپ دارند و هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد.
این نتایج با نتایج مطالعه بختیاری و همکاران [ ]8همخوانی
دارد .این محققان در مطالعها ی اثرات درمانی اولتراسوند و لیزر
کمتوان را در بیماران سندرم تونل کارپ مقایسه کردند .در یک
گروه درمان با اولتراسوند شامل  15دقیقه اولتراسوند پالس با
فرکانس  1مگاهرتز و شدت  1وات در سانتیمترمربع روی کانال
کارپ و در گروه دوم لیزردرمانی با طولموج  830نانومتر و
شدت کل  1ژول در امتداد مسیر عصب مدیان برای  15جلسه
بهصورت روزانه انجام گرفت .نتایج به این صورت بود که هر دو
روش درمانی در بهبود عالئم سندرم تونل کارپ مؤثر بودند ،اما
اثرات اولتراسوند بهطور معنی داری بهتر از لیزردرمانی بود .نتایج
مطالعه حاض ر نیز نشان داد هر دو گروه اولتراسوند درمانی و
لیزردرمانی در درمان سندرم تونل کارپ مؤثر هستند ،اما نبود
تفاوت معنی دار بین دو گروه درمانی در مقایسه با نتایج
بختیاری و همکاران ممکن است به مدتزمان استفاده از
اولتراسوند و تعداد جلسات مربوط باشد که در مطالعه بختیاری
 15دقیقه اولتراسوند روی تونل کارپ بهصورت روزانه برای 15
جلسه اعمال شد ،درحالیکه در مطالعه حاضر  5دقیقه
اولتراسوند بهصورت روزانه برای  10جلسه استفاده شد.
در مطالعه مقایسه دیگری  Ahmedو همکاران [ ]11تأثیر
لیزر کمتوان و اولتراسوند درمانی را در بیماران مبتالبه سندرم
تونل کارپ بررسی کردند .نتایج آنها با نتایج مطالعه حاضر تطابق
داشت .این محققان در گروه لیزردرمانی از طولموج  104نانومتر،
توان  20میلیوات با انرژی کل  4/8ژول در مسیر عصب مدیان و
در گروه اولتراسوند از اولتراسوند پالس با فرکانس  1مگاهرتز،
شدت  1وات بر متر سانتی مربع ،به مدت  15دقیقه روی تونل
کارپ استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد هر دو روش لیزر
کمتوان و اولتراسوند در درمان بیماران مبتالبه سندرم تونل کارپ
خفیف و متوسط مؤثر است و تفاوت معنیداری بین دو گروه
وجود ندارد.
اخیراً رایگانی و همکاران [ ]31در یک مطالعه فراتحلیل تأثیر
لیزردرمانی و اولتراسوند درمانی را در درمان سندرم تونل کارپ
بررسی و مقایسه کردند .این محققان گزارش کردند تفاوت
معنیداری بین این دو روش درمانی وجود ندارد و هر دو روش
اثرات مشابهی در بهبود عالئم سندرم تونل کارپ دارند.
مکانیسم دقیق اثرات مفید لیزر کمتوان و اولتراسوند در
درمان سندرم تونل کارپ شناختهشده نیست .بر اساس
یافته های مطالعات قبلی [ ،]1 ,7اولتراسوند میتواند موجب
ایجاد اثرات ضدالتهابی و تحریککننده بافتی شود؛ بنابراین ،با
توجه به پاتوفیزیولوژی سندرم تونل کارپ ،مکانیسم احتمالی
اثرگذاری اولتراسوند درمانی بر بهبود عالئم و نشانههای سندرم
تونل کارپ را می توان به کاهش فشار داخل تونل کارپ ،کاهش
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التهاب در اطراف عصب و تسریع روند التیام در ترمیم بافتهای
صدمهدیده نسبت داد [ .]32-34در ارتباط با لیزر کمتوان نیز
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد لیزر کمتوان با تحریک
میکروسیرکوالسیون و بلوک آنزیمهای درد و فعالسازی
آنزیمهای اندورفین باعث کاهش درد و همچنین التهاب موضعی
میشود []35-37؛ بنابراین ،به نظر میرسد اثرات مفید لیزر
کمتوان در بهبود عالئم بیماران سندرم تونل کارپ میتواند به
اثرات ضددرد و ضدالتهابی این روش مربوط باشد.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به کمبودن تعداد
نمونهها ،پیگیرینکردن بیماران ( )Follow upو نبود ثبت
یافتههای الکترومیوگرافی در جلسه آخر اشاره کرد؛ بنابراین،
پیشنهاد میشود در آینده مطالعاتی در این زمینه با حجم نمونه
بیشتر ،تعداد بیشتر جلسات درمانی و با زمان پیگیری بیماران
همراه با ثبت یافتههای الکترومیوگرافی انجام شود .همچنین با
توجه به اینکه در این مطالعه هر دو روش لیزر کمتوان و
اولتراسوند در بهبود عالئم بیماران سندرم تونل کارپ مؤثر بودند،
پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی اثرات ترکیبی لیزر و
اولتراسوند بررسی شود.
نتیجهگیری
بهطورکلی بر اساس یافتههای این مطالعه میتوان نتیجه
گرفت که هر دو روش لیزردرمانی و اولتراسوند درمانی در
کاهش درد و بهبود فعالیت های عملکردی دست در بیماران
مبتالبه سندرم تونل کارپ خفیف و متوسط در کوتاهمدت مؤثر
هستند؛ اما برای بررسی اثرات بلندمدت و ماندگاری اثرات
مطلوب این دو روش و نیز بررسی اثرات ترکیبی آنها مطالعات
بیشتری نیاز است.
تشکر و قدردانی
این مقاله از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی

همدان به شماره  1712077444گرفته شده است .نویسندگان
بر خود الزم میدانند از حمایتهای مادی و معنوی معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه و همکاری بیمارانی تشکر و قدردانی
کنند که ما را در انجام این مطالعه یاری کردند.
تضاد منافع
نویسندگان اعالم میدارند هیچگونه تعارض منافعی ندارند.
مالحظات اخالقی
این مطالعه از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی همدان با
شناسه  IR.UMSHA.REC.1397.790و از مرکز ثبت
کارآزماییهای بالینی کشور با کد IRCT20190202042581N1
تأییدیه دارد .همچنین قبل از شرکت در مطالعه ،ضمن توضیح
درباره اهداف تحقیق ،از تمام افراد رضایتنامه آگاهانه کتبی
گرفته شد.
سهم نویسندگان
نویسنده اول (پژوهشگر اصلی) :مسئول مکاتبات ،تدوین
چارچوب کلی طرح ،نگارش مقدمه ،تجزیهوتحلیل آماری ،تدوین
نتایج و بحث ،نگارش و ویرایش مقاله  50درصد؛ نویسنده دوم
(پژوهشگر اصلی) :مشارکت در ویرایش پروپوزال و جمعآوری
نمونهها  10درصد؛ نویسندگان سوم ،چهارم و پنجم (پژوهشگران
همکار) :جمعآوری نمونه و گردآوری دادهها هرکدام  10درصد؛
نویسنده ششم (پژوهشگر همکار) :مشارکت در تدوین و طراحی
پروژه و نگارش مقاله  5درصد؛ نویسنده هفتم (پژوهشگر همکار):
گردآوری دادهها  5درصد.
حمایت مالی
این پروژه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشکی همدان انجام شده است.
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