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Abstract
Background and purpose: Carpal tunnel syndrome is one of the most common causes of
orthopedic referrals. Today, many surgeons tend to perform minimally incision surgery (MIS). This study
was conducted to compare the results of open surgery and MIS by Smillie knife.
Materials and methods: In this prospective study, 72 patients (98 surgeries) with carpal tunnel
syndrome were randomly divided into two groups of open surgery (n= 46) and MIS by Smillie knife
(n= 52). Clinical improvements were investigated in both groups according to the Boston Carpal Tunnel
Syndrome Questionnaire (BCTQ). Electrodiagnostic improvement, duration of surgery, length of
incision, and complications were compared between the two groups using paired-sample t-test,
independent t-test, and Chi-square test.
Results: Paresthesia resolved immediately after surgery, except in two cases in open surgery
group and one case in MIS group. After the surgeries, no difference was seen in electrodiagnostic
parameters between the two groups. The number of individuals with pain was significantly lower in MIS
group in week two and six after the surgery (P=0.035 and P=0.011 respectively). The Boston score
showed no significant difference between the two groups after three months but after six months the score
was significantly different in MIS group (P=0.515 and P=0.029 respectively). One patient in open surgery
group suffered wound dehiscence after removal of sutures.
Conclusion: MIS is associated with quicker clinical improvements and because patients receive
no anesthesia, it is superior to classic surgery.
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چكیده
سابقه و هدف :سندرم تونل کارپ یکی از شایعترین بیماریهایی است که بیماران را بهکلینیکهای ارتوپدی میکشاند
وامروزه جراحان زیادی تمایل به جراحی با برش محدود پیدا کردهاند لذا این مطالعه با هدف مقایسه نتایج درمانی جراحیی
باز با جراحی با برش محدود به وسیلۀ چاقوی  Smillieصورت گرفته است.
مواد و روشها :در این مطالعۀ آیندهنگر  27بیمار ( 89عمل جراحی) مبتال به سندرم تونل کارپال وارد مطالعه شدند و
به صورت تصادفی در دو گروه جراحی باز ( 64مورد) و جراحی با برش محدود با استفاده از چیاقوی  27( Smillieمیورد)
قرار گرفتند .بهبود بالینی به وسیلۀ پرسش نامۀ بوستون مورد ارزیابی قرار گرفت و بهبود الکترودیاگنوسیتیک ویول میدت
جراحی اندازه برش و عوارض جراحی به کمک تستهای تی زوجی تی مستقل و کای دو مقایسه گردیدند.
یافتهها :بالفاصله بعد از جراحی به جز در دو مورد از گروه جراحی باز و یک مورد از برش محدود پارستزی برورف
گردید .از نظر پارامترهای الکترودیاگنوستیک بعد از عمل بین دو گروه اختالفی مشاهده نشد .وجود درد بعد از جراحی در
هفتههای دوم و ششم بهوور معنیداری در گروه جراحی برش محدود کمتر بود (به ترتیب  p =5/532و  .)p =5/500امتییاز
بوستون در ماه سوم بین دو گروه اختالف معنیداری نداشت اما در ماه ششم با اختالف معنیی دار در گیروه بیرش محیدود
بهتر بود (به ترتیب  p =5/202و  .) p =5/578یک بیمار در گروه جراحی باز دچار باز شدن زخم بعد از کشیدن بخیهها گردید.
استنتاج :جراحی با برش محدود با بهبود بالینی سریع تری همراه اسیت و بیا توجیه بیه عیدم اسیتفاده از بیهوشیی در آن
نسبت به جراحی کالسیک ارجح است.
واژه های کلیدی :سندرم تونل کارپال جراحی باز جراحی برش محدود

چاقوی Smillie

مقدمه
تونل کارپ ( )Carpal tunnelفضایی آناتومییک در

فضای درونی این کانال تنی

شیود و عصیب درون آن

مچ دست است که از درون آن عصب مدین و تاندونهیای

تحییت فشییار قییرار بگیییرد بییه آن سییندرم تونییل کییارپ

خمکنندۀ انگشتان عبور میکند .چنان چیه بیه هیر دلییل

( )Carpal tunnel syndromeاویالق مییشیود .سنیدرم
E-mail: arsaiedmd@yahoo.com

مولف مسئول :علیرضا سعید -کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 .0استادیار گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان ایران
 .7استادیار گروه وب فیزیکی و توانبخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان ایران
 .3دستیار ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان ایران
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مقایسۀ نتایج درمان جراحی سندرم تونل کارپ با دو روش جراحی باز
و جراحی با برش محدود به وسیلۀ چاقوی Smillie

پژوهشی

افشین احمدزاده حشمتی و همکاران

را به مراکز وبابت میکشاند و ممکن است با مشیکالت

مطالعات زیادی انرام نشده است چراکه این روش مانند

زیادی برای بیماران همراه باشید( .)0شییوع آن در منیابع

یک برش محدود است و فقب یک برش اضافهتر در مچ

مختلف متفاوت ذکر شده امیا بیهویور مییانگین حیدود

دست داده مییشیود و در ییک مطالعیه نییز بیاقی مانیدن

 05درصد زنان و 0درصد مردان مبیتال بیه سیندرم تونیل

پارستزی بعد از جراحی در مقایسه با جراحی بیاز شییوع

کارپال هستند( )7و مییزان متوسیب بیروز سیاآنه آن 378

بیشتری داشته است(.)2

نفر به ازای هر  055هزار نفر برآورد میشیود( .)3درمیان

امروزه جراحان زیادی تماییل بیه جراحیی بیا بیرش

این بیماری بسیار ساده است .در عین حال چنان چه بیمار

محدود پیدا کردهاند و معتقدند که این یک روش میؤثر

اقدام به درمان نکنید مییتوانید منریر بیه آسییب پاییدار

و کم عارضه است( )07 00و وسایل متنوعی نیز برای این

عصب گردد که در این صورت بعد از عمل جراحی نیز

جراحیها ابداع شده است( .)03چاقوی ( smillieتصیویر

ممکیین اسییت بهبییودی کامییل حاصییل نشییود .درمییان اییین

شمارۀ  )0وسیلهای است در دسترس و ارزان که بیرخالف

بیماری بسته به شدت درگیری عصب مدین دارای ویف

بسیاری از وسایل موجود یک بار مصرف نیست بلکه قابیل

وسییعی اسییت و از درمییان داروییی تییا عمییل جراحییی را

استریل شدن و استفاده های مکرر است بیه همیین دلییل در

شامل میگردد( .)7 0عمل جراحی بیرای درمیان سیندرم

مطالعۀ حاضر از این وسیله استفاده شده است و با اسیتفاده از

تونل کارپال از شایعترین اعمال جراحی در اندام فوقانی

بیحسی موضعی و از وریق یک بیرش کیو ک در کیف

مییباشید( .)6آزادسیازی بیه روش جراحیی بیاز در سیال

دست این جراحی انرام گردیده است.

 0825توسب دکتیر فیالن بیه عنیوان ییک روش درمیانی
موثر متداول مطرح شد کیه هنیوز بیه عنیوان ییک روش
استاندارد ترجیح داده میشود( )2و یک عمل جراحی بیا
عوارض کم تلقی میشود( )4ولی زخیم نسیبتاً بیزر

و

اسکار ناشی از آن ممکن است بیا عیوارض و مشیکالتی
برای بیمار همراه باشد .به همیین دلییل روشهیای دیگیر
جراحی به منظور کاهش این عوارض ابداع شیدند نظییر
جراحی با دو برش کوچک( )9 2جراحی بیا بیرشهیای
محدود( )8و جراحیهای اندوسکوپیک(.)8 2
مطالعییات آنییاتومی نشییان داده اسییت آزادسییازی
آندوسکوپیک تونل مچ دست دید مناسبی برای شاخههای
تنار عصب مدین ایراد نکرده و میتوانید باعیآ آسییب
بیه عصییب مییدین و اولنییا و شییاخههییای عصییب مییدین و
ارتباوات بین دو عصب در ناحیه تونل مچ دستی شیود(.)8
هرچند در این روش تندرنس اسکار کمتر است و قیدرت
 pinchو  gripو انرام کارهای ظریف دست بیمار نسبت بیه

تصویر شمارۀ  :1چاقوی smillie

با مرور مقاآت مشیابه مشیاهده شید کیه در برخیی
موارد از معیارهای محدودتری استفاده شیده اسیت می الً
در برخی مطالعات از نوار عصب و عضله اسیتفاده نشیده
است( )8و یا در برخی مطالعات از معیار مشخصیی بیرای
درد یا سیسیتمهیای امتییاز دهیی قبیل و بعید از جراحیی
استفاده نشده است( )06لذا هدف از این مطالعیه مقایسیه
نتایج درمانی جراحی باز و جراحی بیا بیرش محیدود بیه
وسیلۀ چاقوی  Smillieبوده است.

مواد و روش ها

روش جراحی باز بهتر است اما عود عالئم و آسیبهای

اییین مطالعییه بییه صییورت آینییده نگییر انرییام شیید و

عصب در روش اندوسکوپیک حدود  3برابر جراحی باز

بیمارانی که با عالئم سندرم تونیل کیارپ از اردیبهشیت
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تونلکارپ یکی از شایعترین بیماریهایی است که بیماران

میباشد( .)05در مورد جراحیی بیا دو بیرش محیدود نییز

مقایسۀ جراحي سندرم تونل کارپ با دو روش جراحي باز و جراحي با برش محدود

شهید باهنر کرمان مراجعهکرده بودند مورد بررسی قرار

وارد این مطالعه شدند که پس از تکمیل پرسشنامه بوستون

گرفتند .تشخیص بالینی با توجه به شرح حال بیمار و انرام

و فرم رضایتنامه به صورت تصادفی در دو گیروه قیرار

تسییتهییای تینییل( )Tinel Signفییالن ()Phalen Test

داده شدند .گروه اول شامل  27بیمار بود که بیا اسیتفاده

کمپرشن کارپ ( )Carpal Compression testو دیاگرام

از بیهوشی عمومی به روش جراحی کالسیک بیاز عمیل

دست ( )Hand Diagramمطرح گردید و سپس برای بیمیار

شدند وگروه دوم شامل  64بیمار بیود کیه بیا اسیتفاده از

نوار عصب و عضله و رادیوگرافی مچ دست درخواست

بیحسی موضعی به روش جراحی با برش محدود کیف

شد و پس از آن پرسشنامیه بوسیتون جهیت تکمییل بیه

دست با استفاده از چاقوی  Smillieعمیل شیدند .در هیر

بیمار داده شد .این پرسشنامیه اختصاصیاً بیرای بیمیاران

دو گروه بیمار فقب یک گرم سفازولین ورییدی قبیل از

مبتال به سندرم تونل کارپ ابداع شده اسیت و شیامل08

عمل دریافت کرد و آنتیبیوتیک خوراکی بعید از جراحیی

سوال در دو قسمت میباشد که یک قسیمت نشیانههیای

به بیماران داده نشد .در روز پینرم بعید از جراحیی پانسیمان

بیمار و قسمت دیگر وضعیت کیارایی دسیت را ارزییابی

باز و زخم رویت شد و در مورد باقی ماندن پارسیتزی و

می کند .حداقل امتیاز قابل کسب در این پرسش نامه 08

درد سوال شد و شکایات بیماران ثبیت گردیید .ویزییت

و حداک ر آن  82است بهووری که هرچه شدت عالئیم

بعدی در هفتۀ دوم بعد از عمل بود کیه در صیورتی کیه

بیمار بیشتر باشد امتیاز بییشتیری خواهید گرفیت .ایین

ترمیم زخم کامل شده بود بخییههیا برداشیته مییشیدند.

پرسشنامه توسب دکتر افشار به زبان فارسی ترجمه شده

ویزیت سیوم بیمیاران در هفتیۀ ششیم بیود کیه در میورد

و اعتبار دقت حساسیت به تغییرات بیالینی و همبسیتگی

شکایات باقی مانده بیمار سوال شد و نیوار عصیب بیرای

درونی آن مشخص گردیده اسیت( .)02معیارهیای ورود بیه

بیمار درخواست شد و در ماههای سوم و ششیم نییز مریدداً

مطالعییه تمییام بیمییارانی بودنیید کییه دارای شییواهد بییالینی

پرسشنامه بوستون توسب بیماران تکمیل گردید.

سندرم تونل کارپ بوده و در بررسیی الکترودیاگنوسیتیک
نیز دارای شدت درگییری متوسیب و شیدید بودنید و بیه
درمان های غیر تهاجمی پاسخ نداده بودنید و بیرای ورود

تکنیک جراحی
در روش کالسیک بیمیار تحیت بیهوشیی عمیومی

به این مطالعه رضایت داشتند.

قرار گرفت و پس از بستن تورنیکه یک بیرش در کیف

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از:

دست داده شد کیه تیا دیسیتال سیاعد گسیترش یافیت و

 -0بیماران دارای رادیکولوپاتی گردنی
 -7بیماران دارای ضایعات اعصاب محیطی
 -3شکستگیهای قدیمی در ساعد یا مچ دست
 -6هر گونه دفورمیتی مادرزادی در اندام فوقانی
 -2سابقۀ بیماریهای روماتیسمی نظیر آرتریت روماتوئید
 -4بیماران دارای نوروپاتی دیابتی
 -2بیماران باردار
 -9بیماران دارای بیماریهای سیستمیک و متابولیک نظیر
کمکاری تیروئید
 -8وجود آتروفی تنار
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لیگامان عرضی مچ دست همراه با فاشیای عمقی دیستال
ساعد آزاد گردید .سیپس تورنیکیه بیاز شید و هموسیتاز
کامل صورت گرفت و در نهایت پوست بخیه و پانسیمان
شد .روش برش محدود با استفاده از بییحسیی موضیعی
انرام شد و بیرای ایین منظیور از  2سییسیی لییدوکائین
 7درصد استفاده شد که در قسمت دیستال ساعد درسیت
باآی چین مچ دست در مسیر شاخه جلدی عصب میدین
تزریق گردید .سپس یک برش 0سانتیمتری در کفدسیت
مدیال نسبت به چین ناحیۀ تنار داده شد (تصیویر شیمارۀ
 )7و پوسییت و زیرجلیید و چربییی زیییر جلیید آزاد شیید و
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 0387تا اردیبهشت 0383به کلینیک ارتوپدی بیمارستان

در نهایت تعداد  89مورد عمل جراحی از  27بیمیار

پژوهشی

لیگامان عرضی مچ دست مشخص گردید و ییک بیرش
وولی کوچک در آن ایراد شد.

افشین احمدزاده حشمتی و همکاران

یافته ها
 27بیمار مبتال به سیندرم تونیل کیارپ ( 42زن و 2
آنها انرام شد .مشخصات دموگرافیک بیماران به ویور
خالصه در جدول شمارۀ  0نشان داده شده است.
خصوصیییات درد و پارسییتزی در بیمییاران نیییز در
جدول شمارۀ  7نشان داده شده اند.
جدول شمارۀ  :1مشخصات دموگرافیک بیماران بر حسب دستهای

تصویر شمارۀ  :2برش کوچک کف دست

سپس بیا اسیتفاده از چیاقوی  Smillieایین لیگامیان
همراه با فاشیای دیستال ساعد به وور کامل آزاد گردید.

جراحی شده
گروه

تعداد

جراحی باز

27

) 29 – 74 ( 64/8

جراحی برش محدود

64

) 27 – 72( 67/6

3 : 63

کل

89

) 29 – 72( 62/2

9 : 85

پییس از اتمییام عمییل موضییع جراحییی حییدوداً دو دقیقییه
کمپرشن موضعی داده شد تا هموستاز انرام شود و پیس

2 : 62

09 : 36
04 : 35
36 : 46

جدول شمارۀ  :2خصوصیات درد و پارستزی در بیماران

از اومینیان از عیدم خییونریزی پوسیت بخییه و پانسییمان
گردید (تصویر شمارۀ .)3

میانگین سن(سال)
(کمترین -بیشترین)

زن  :مرد

غالب  :مغلوب

درد
پارستزی

با تشدید در شب

بدون تشدید در شب

بدون درد یا پارستزی

 46مورد

 08مورد

 02مورد بدون درد

(42/3درصد )

(08/6درصد )

(02/3درصد )

 96مورد

 06مورد

 0مورد بدون پارستزی

(96/2درصد )

(06/3درصد )

( 0درصد )

در 48مورد ( 25/6درصید)  Tinel Signو در 95میورد
( 90/4درصد)  Phalen Testو در 25میورد ( 27/6درصید)
 Carpal Compression testم بیت بیودHand Diagram .

در 32مورد ( 32/9درصد) نشاندهنده اخیتالل حیس در
تصویر شمارۀ  :3زخم پس از اتمام جراحی

مسیر عصب میدین بیود درحیالیکیه در 62میورد (62/8
درصد) بیماران اخیتالل حیس در تمیام دسیت را رسیم

اعمییال جراحییی همگییی توسییب یییک جییراح و

نمییوده بودنیید و در 04مییورد ( 04/6درصیید) الگوهییای

بررسیییهییای الکترودیاگنوسییتیک همگییی توسییب یییک

دیگری مشاهده گردید .از نظر سن جنس الگیوی درد

پزشک انرام شدهانید .دادههیا بیا اسیتفاده از نیرم افیزار

و اختالل حس و اختالل در تستهیای بیالینی دو گیروه

SPSS 22مورد ترزییه و تحلییل آمیاری قیرار گرفتنید.

با یکدیگر اختالف معنیدار نداشیتند .در اولیین ویزییت

ابتییدا از تسییت کولمییوگروف -اسییمیرنوف بییرای تعییین

بعد از عمل جراحی به جز دو بیمار از گروه جراحی بیاز

توزیع نرمال در متغیرها استفاده شد .برای مقایسۀ متغیر ها

و یک بیمار از گیروه جراحیی بیرش محیدود در سیایر

در هر گروه از تست تیی زوجیی و بیرای مقایسیۀ متغییر

بیماران پارستزی بالفاصله بعد از جراحی تمام شیده بیود

های کمیی بیین دو گیروه از تسیت تیی مسیتقل و بیرای

ولی در مورد درد بعد از جراحی  97میورد ( 93/2درصید)

مقایسۀ متغیرهای کیفی از تست کایدو استفاده شد.

از بیماران جراحی برش محدود در هفته دوم بیدون درد
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مرد) وارد مطالعه شدند و  89مورد عمیل جراحیی بیرای

مقایسۀ جراحي سندرم تونل کارپ با دو روش جراحي باز و جراحي با برش محدود

مورد ( 42/3درصید) بیود کیه اخیتالف موجیود از نظیر

معنیدار بود ( .)p =5/555زمان عمل جراحی در بیماران

آماری معنیدار بود ( .)p =5/532در هفته ششیم هنیوز6

با برش محیدود بیهویور متوسیب 05دقیقیه ( )2-07و در

مورد ( 6/0درصد) از بیماران با عمل جراحی برش محیدود

روش جراحی باز 77دقیقه ( )08-76بود که این اختالف

به درجاتی دارای درد ناشی از جراحیی بودنید درحیالیکیه

معنیدار ( )p =5/555بود .عوارض میورد بررسیی شیامل

این تعداد در بیماران جراحی باز 03مورد ( 03/3درصد)

عفونییت آسیییبهییای عصییبی آسیییبهییای تانییدونی

بود که این اختالف نیز معنیدار بود (.)p =5/500

خونریزی و عود عالئم در دورۀ پیگیری در هیچ کیدام

میانگین امتیاز پرسشنامۀ بوستون قبل از جراحی در

از بیماران دو گروه مشیاهده نشید و فقیب ییک میورد از

روش بییاز  )32-90( 20/2و در روش جراحییی بییا بییرش

بیماران جراحی باز پس از کشیدن بخیههیا در هفتیۀ دوم

محدود  )79-94( 24/3بود .میانگین امتییاز پرسیش نامیۀ

دچار  wound dehiscenceشد که مردداً به اتیاق عمیل

بوستون در ماه سوم در بیماران جراحی بیاز )70-29( 60

منتقل گردید و تحت ترمیم مردد زخم قرار گرفت کیه

و در بیماران جراحی برش محیدود  )08-27( 34/7و در

این بیمار نیز بهبودی کامل پیدا کرد.

ماه ششم در بیماران جراحی بیاز  )74-25( 23و در بیمیاران
جراحییی بییرش محییدود  )08-42( 33/3بییود .در گییروه

جدول شمارۀ  :3پارامترهای الکترودیاگنوستیک قبل و بعد از جراحی

جراحی باز بین امتیاز بوستون قبل از جراحی و میاه سیوم
و هییمچنییین بییین امتیییاز مییاه سییوم و مییاه ششییم اخییتالف
مشییاهده شییده معنیییدار بییود (بییهترتیییب  )p =5/503و
 )p =5/537و در گروه جراحی برش محدود بیین امتییاز

جراحی باز

مییاههییای سییوم و ششییم اخییتالف آمییاری معنیییدار نبییود

برش محدود

معنی داری

تاخیر هدایت حسی قبل از جراحی

) 5 -3/9 ( 2/22

) 5 -3 ( 2/28

تاخیر هدایت حسی بعد از جراحی

) 5 -3/6 ( 6/22

) 5 -3/6 ( 6/23

سطح معنی داری

5/532

5/537

تاخیر هدایت حرکتی قبل از جراحی

) 6 - 4.9( 2/39

) 5 –3/4 ( 2/47

تاخیر هدایت حرکتی بعد از جراحی

) 3/7 – 4 ( 6/78

) 3/3 -/0( 6/79

سطح معنی داری

5/578

5/576

بوسییتون قبییل از جراحییی و مییاه سییوم اخییتالف آمییاری
معنیییدار بییود ( )p =5/555ولییی بییین امتیییاز بوسییتون در

جراحی با

سطح

5/28

5/68

بحث

( .)p =5/520در مقایسییۀ دو گییروه نیییز میییانگین امتیییاز

آزادسازی تونل کارپال با برش لیگامان عرضی میچ

بوسییتون در مییاه سییوم بییین دو گییروه اخییتالف آمییاری

روش بسیار موفق در درمان بیماری سندرم تونیل کیارپ

معنیدار نداشت ( )p =5/202ولی میانگین امتییاز در میاه

میباشد .دو روش جراحی با برش کالسییک و جراحیی

ششم بین دو گروه معنی دار بود ( .)p =5/578در بررسی

با روش برش محدود میورد تاییید اک یر جراحیان دسیت

الکترودیاگنوسییتیک درخواسییت شییده قبییل از جراحییی

میباشد .روش جراحیی بیاز همیواره بیه دلییل انسییزیون

اختالفی بین دو گروه مشاهده نشد .همچنیین در بررسیی

بزر

محل عمل واحتمال آسیب به شاخه جلدی عصیب

مرییدد شییش هفتییه بعیید از جراحییی نیییز بییین دو گییروه

مدین( )04 7وبه دلیل قطع کریز مچ دست همیراه بیا درد

اختالف آماری مشاهده نشد اما در هر گروه بین پارامترهای

واسکار بیشتری بعد از عمل مییباشید و لیذا بازگشیت

نوار عصب و عضله قبل از عمل و بعد از عمیل اخیتالف

بیمار به فعالیتهای روزمره با تاخیر صیورت مییگییرد(.)04

آماری معنیدار بود .ایین پارامترهیا در جیدول شیمارۀ 3

همچنین اندازه برش و اسکار آن به خصوص در خانمها

نشان داده شدهاند.

از نظر زیبایی باعآ نارضایتی میباشد .شیوع بیمیاری در

میییانگین وییول بییرش جراحییی در بیمییاران جراحییی

خانمها حدود  03برابر آقایان بود که مشابه نتایج مطالعیه

برش محدود  06میلیمتر ( )02-07و میانگین وول برش

بنادکی و همکاران میباشد( )02این درحیالی اسیت کیه
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بودند درحالی که در گیروه جراحیی بیاز ایین تعیداد 44

در جراحی باز  27میلیمتر ( )64-29بود که این اختالف

پژوهشی

افشین احمدزاده حشمتی و همکاران

بوده و حتی در مطالعات اخیر گزارشهایی شده که ایین

لذا به نظر میرسد برورف شدن پارستزی بالفاصیله بعید

نسبت در زن و مرد برابر بوده است(.)09

از جراحی میتواند به عنیوان ییک نشیانگر قابیل اعتمیاد

لذا به نظر میرسید کیه در ایین امیر مسیائل زیسیت

برای پاسخ به درمان در سندرم تونل کارپ باشد.

محیطی و فرهنگی و فیزیکی متعددی دخالت دارند کیه

در این مطالعه نیوار عصیب و عضیله قبیل و بعید از

نیاز به انرام تحقیقات اختصاصیتر را آشکار می سیازد.

آزادسازی لیگامان عرضی مچ دست در هر گیروه اخیتالف

دورۀ بهبودی درمان جراحی آزادسازی تونل کیارپ در

معنیدار داشت ولی بین دو گروه اختالف معنیدار نبیود

اغلب منابع ششمیاه ذکیر شیده اسیت( .)08 7در مطالعیۀ

که این یافته در مطالعات دیگر هم مشاهده مییشیود(.)8

حاضر نیز بیماران تحیت جراحیی بیاز تیا شیش میاه سییر

لذا میتوان چنین استنباط کرد که رفع فشار از روی عصیب

بهبودی داشتند به ووری که میانگین امتیاز بوسیتون ایین

مدین با هر روشی میتواند در بهبود بیمار موثر باشد امیا

بیماران در ماه سوم نسیبت بیه قبیل از جراحیی اخیتالف

این نکته که آیا میتوان از تغییرات الکترودیاگنوز بیرای

معنی دار داشت و میانگین امتیاز ماه ششم نییز نسیبت بیه

پیشبینیی ییا پیی بیردن بیه موفقییت آزادسیازی عصیب

ماه سوم دارای اختالف معنیدار بیود امیا بیمیاران تحیت

استفاده کرد موضوعی است که هنوز نییاز بیه مطالعیات

جراحییی بییا بییرش محییدود کییف دسییت دورۀ بهبییودی

بیشتری دارد.

کوتاهتری داشتند به ووری کیه مییانگین امتییاز بوسیتون

عمل جراحی تونل کارپ در کل یک روش جراحیی

آنها در ماه ششم نسبت به میاه سیوم اخیتالف معنییدار

موفق و کم عارضه است .در مطالعۀ حاضر بیه جیز ییک

نداشت .به عبارت دیگر این بیماران در عیرض  3میاه بیه

مورد عارضیۀ زخیم هییچ عارضیۀ دیگیری در دو گیروه

حداک ر بهبودی رسییده بودنید .هیمچنیین درد ناشیی از

مشاهده نشد Hamed .و همکاران در مطالعیه خیود هییچ

جراحی در بیماران تحت جراحی با برش محدود در دورۀ

عارضییۀ عمییدهای در بیمییاران مشییاهده نکردنیید( .)70در

کوتاهتری به پایان رسیده بود کیه ایین امیر بیه بازگشیت

مطالعییه  Elsharifو همکییاران نیییز در گییروه knifelight

سریعتر بیماران به فعالیتهای زندگی منرر مییشیود .از

هیچ گزارشی از درد عود بیماری ییا مشیکالت مربیوط

آنجاییکه الیاف حسی در عصب مدین عمیدتاً در محییب

به اسکار گزارش نشد و سطح بیاآیی از رضیایتمنیدی

و الیاف حرکتی در مرکز قرار گرفتهانید انتظیار بیر ایین

مشییاهده شیید( .)77مییدت جراحییی در بیمییاران بییا بییرش

است که بعد از جراحی نیز عالئم حسی بیمار سریعتر از

محدود بهوور معنیداری کمتر از جراحیی بیاز بیود کیه

عالئم حرکتی بهبیود پییدا کنید( )7کیه ایین موضیوع در

بخش عمدهای از این اختالف مربوط به هموسیتاز آخیر

مطالعۀ حاضر نیز مشخص شیده اسیت چراکیه پارسیتزی

عمل بود که به دلیل بزر

تیر بیودن ویول بیرش و بیاز

بیماران تقریباً در تمیام میوارد حیداک ر تیا  2روز بعید از

شدن پوست و بافیتهیای زییر جلیدی زمیان بییشتیری

جراحی برورف شده بود ولی سایر مشکالت بیمار برای

میبرد درحالی که در جراحیی بیرش محیدود پوسیت و

بهبودی حداقل  3الی  4ماه زمان آزم داشتند .در مطالعه

بافت زیر جلدی بدون آسیب میماندند و برش کوچک

 Kwonنیز از مرموع  78بیمار در سه مورد همچنیان در

آن زمان کم تری برای هموستاز نیاز داشت و هیمچنیین

پایان هفته سوم پس از جراحی پارستزی وجیود داشیت کیه

بخیه زدن برش بزر

تر نیز با صیرف زمیان بییشتیری

وی پایش  4ماهه همچنان در ییک بیمیار ایین پارسیتزی

همراه بود .در مطالعه اصالنی و همکاران نییز از بیین سیه

وجود داشت( )75و درمطالعه بنادکی و همکاران نیز عدم

روش جراحی مورد مطالعیه کیمتیرین زمیان مربیوط بیه

بهبود عالئیم درهییچ میوردی وجیود نداشیت و هماننید

روش بییرش محییدود کییف دسییتی ب یود( )2و در مطالعییه
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در برخی مطالعات نسبت زن به مرد کمتر از ایین مییزان

مطالعه حاضر پارستزی خیلی زود برورف شده بیود(.)02
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مقایسۀ جراحي سندرم تونل کارپ با دو روش جراحي باز و جراحي با برش محدود

نیز کمتر میباشید لیذا بیه عنیوان روش جیایگزین بیرای

 و همکاران نییز مییانگین ویول عمیل جراحییHamed

.درمان جراحی باز سندرم تونل کارپ توصیه میگردد

.)70( دقیقه بود که مشیابه مطالعیه حاضیر بیود07 محدود

سپاسگزاری

عمییل جراحییی آزادسییازی تونییل کییارپ بییا یییک بییرش
Smillie کوچک در کف دست و با استفاده از چیاقوی

نویسییندگاه تشییکر و قییدردانی خییود را از پرسیینل

یک روش جراحی موثر و کم عارضه است که بیا زمیان

کلینیک ارتوپدی و کلینییک الکترودییاگنوز بیمارسیتان

عمل کوتاهتر و برش کوچکتر همراه است کیه از نظیر

.شهید باهنر برای همکاری بیشائبهشان ابیراز میینماینید

زیبایی برای بیماران بسیار مقبولتر است و با توجه به این

این مطالعه حاصل پایاننامه رزیدنتی آقیای دکتیر بیرکم

که تحت بیحسیی موضیعی انریام مییشیود و عیوارض

.میباشدکه از زحمات ایشان قدردانی میگردد

بیهوشی عمومی را ندارد ایمنی بیشتری بیرای بیمیاران
فراهم میکند و از ورف دیگر هزینه های درمان بیماران
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