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Abstract
Background and purpose: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common compression
neuropathy in the wrist. The aim of this study was to assess the prevalence of CTS and the risk factors
associated with this condition.
Materials and methods: A cross-sectional study was conducted in Sari, Iran 2014-2016,
among patients with clinical symptoms in whom CTS was confirmed by electrodiagnostic test.
Afterwards, demographic information and underlying risk factors were recorded and data was analyzed in
SPSS V.20.
Results: In this study, the prevalence of carpal tunnel syndrome was 1.82%. With respect to the
distribution of employment, among female patients 66.14% were housewives while male patients were
mainly involved in agriculture (54.54%). The risk factors for CTS were diabetes mellitus (11.6%),
hypothyroidism (8.7%), old wrist fracture (2.17%), and rheumatoid arthritis (1.44%). Idiopathic carpal
tunnel syndrome was found in 75.37%.
Conclusion: Idiopathic CTS was more prevalent in our cases and the most important underlying
risk factors associated with carpal tunnel syndrome were diabetes mellitus, hypothyroidism, old wrist
fracture, and rheumatoid arthritis.
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چكیده
سابقه و هدف :شایعترین نوروپاتی ناشی از تحت فشار قرار گرفتن موضعی عصب ،نبرمرت تونبا پبار مبیباشبم
همف این مطالعه بررنی میزان شیوع نرمرت تونا پار و فاپتورهای خطر مرتبط با آن میباشم
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی توصیفی بر روی بیماران مراجعهپررمه به پلیریک مغز و اعصاب در شهر ناری در
نالهای  59 -59انجات شم بی مارانی په عالئم بالیری نرمت تونا پار را داشترم و با نوار عص ،و عضله مورد تائیبم قبرار
میگرفترم وارد مطالعه میشمنم پس از تشخیص نرمرت تونا پار

اطالعات دموگرافیک و فاپتورهای خطبر زمیربهای

جمعآوری میشم نپس اطالعات با انتفاده از نرتافزار  SPSS20مورد تجزیه و تحلیا آماری قرار میگرفت
یافتهها :شیوع نرمرت تونا پار در پا بیماران مراجعهپررمه در ممت یکسال و نیم  1/28درصم بوده انت از نظبر
توزیع شغلی در زنان  66/11درصم خانه دار بودنم و در مردان شایعترین شغا پشاورزی ( 91/91درصبم) ببوده انبت از
نظر فاپتورهای خطر نرمرت تونا پار

 11/6درصم دیابت ملیتوس  2/7درصم هیپوتیروئیمی  8/17درصم شکسبتیی قبمیمی

مچ دنت و  1/11درصم روماتیسم مفصلی را ذپر می پردنم  79/97درصم بیماران نرمرت تونا پار ایمیوپاتیک داشترم
استنتاج :این مطالعه نشان داده انت پبه ببی تبر بیمباران نبرمرت تونبا پبار ایبمیوپاتیک داشبترم و از مهبمتبرین
فاپتورهای خطر زمیرهای همراه با نرمرت تونا پار

دیابت ملیتوس هیپوتیروئیمی شکستیی قبلی مچ دنت و روماتیسم

مفصلی بوده انت
واژه های کلیدی :نرمرت تونا پار

شیوع فاپتورهای خطر

مقدمه
شببایعتببرین مونونوروپبباتی

گزارش شمه انبت( )9 8تحقیقبات گسبترده و متعبمدی

نببرمرت تونببا پببار

فوپببال ناشببی از تحببت فشببار قببرار گببرفتن عصبب،

برای شرانایی عواما مستعمپررمه  CTSانجات شمه انت

( )Entrapment Neuropathyدر ناحیه مچ دنت (تونا

این عواما مسبتعمپررمه شباما فاپتورهبای فبردی یبر

شیوع نرمرت تونا پار ( )CTSدر

لبب ،مببوارد CTS

پار

) میباشم()1

شببغلی و شببغلی مببیباشببرم( )1-6در ا

بین جمعیت عمومی به ویژه در نبرین  16-66نبال 1-9

ایمیوپاتیک بوده و هیچ علت مشخصبی نبمارد( )7عبمت

درصببم و در جمعیببت پببارگری از  1/7تببا  81درصببم

تشخیص و درمبان به موقببع این بیمباری باعث افببزای
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نرگس کریمی و همکاران

ناتوانی و اختالل در عملکرد روزمره فرد میشود با ایبن

میشم .برای تجزیه و تحلیا آمباری از روشهبای آمبار

وجود شرانایی فاپتورهای خطر برای تشخیص زودرس

توصیفی و آزمون تبی مسبتقا و پبای دو ببا انبتفاده از

و درمان به موقع این نرمرت پمکپررمه میباشم با توجه

نرتافزار  SPSS20انتفاده شم برای مبوارد معربیدار ببا

مختلف پشور و عمت انجات مطالعهای دقی در مبورد شبیوع

 6/69محانبه گردیم

این بیماری و عواما مستعمپررمه آن در انتان مازنمران
مطالعه حاضر با هبمف بررنبی میبزان شبیوع و ریسبک
فاپتورهای  CTSانجات شمه انت

مواد و روش ها

یافته ها و بحث
از  7966بیماری په در ممت  12ماه به پلیریک مغز
و اعصاب طوبی مراجعه داشترم تعماد ( 79درصم) 9676
نفر مونث و ( 89درصم)  1256نفبر مبرپر بودنبم پبه از

در این تحقیب مقطعبی -توصبیفی جامعبه آمباری

این گروه  192نفر مببتال ببه  CTSبودنبم میبزان شبیوع

شاما پلیبه بیمبارانی مبیباشبرم پبه ببه پلیریبک مغبز و

 CTSدر پا بیماران مراجعبهپرربمه در مبمت یکسبال و

اعصبباب طببوبی در شهرنببتان نبباری از آبببان  59الببی

نیم  1/28در بین افبراد مونبث  8/89و در افبراد مبرپر

اردیبهشت  59به علت مشکالت متعمد بیماریهای مغبز

 6/92درصم بوده انت از نظبر جبرس در میبان بیمباران

و اعصاب مراجعه داشتهانم روش نمونهگیری به صورت

( 58/69درصم)  187نفر مونث و ( 7/57درصم)  11نفبر

تصادفی ناده بوده انت پلیریک طبوبی یبک پلیریبک

مرپر بودهانبم میبانیین نبری پبا بیمباران19/2 ±5/21

دانشیاهی میباشبم و بیمباران از همبه مرباط شبهری و

نببال بببوده پببه ایببن میببانیین در زنببان  19/19±5/6و در

رونتایی انتان مازنمران به این پلیریبک مراجعبه مبیپرربم

مببردان  11/65±11/51نببال بببوده انببت از نظببر توزیببع

همه این افراد تونط متخصص نورولوژی ویزیت میشمنم

شغلی در زنان ( 66/11درصم)  21نفر خانه دار بودنم

معیار ورود به مطالعه شاما نن باالی  12نبال و داشبتن

( 17/98درصببم)  88نفببر شببغا پشبباورزی داشببترم و

عالئم بالیری  CTSپه با نوار عص ،و عضله تاییبم مبیشبم

( 16/89درصم)  19نفر از بیماران شغا حرفبه ای مانربم

بوده انت معیارهای خروج از مطالعه شاما مبوارد زیبر

آرایشیری بافربمگی و خیباطی را ذپبر مبیپردنبم در

میباشم :درگیری مچ و دنبت ببه یبر از نبرمرت تونبا

مببردان شببایعتببرین شببغا پشبباورزی ( 91/91درصببم) و

پار

و درگیری پونتی و مونکولوانبکلتال پبه مبانع

نپس پارگری بوده انت ( 19/16درصم)

بررنی الکترودیاگرونتیک گردد عالئم ببالیری بیمباران

از نظر شاخص تبوده ببمنی ( )BMIاز  192بیمبار

شاما درد و پارنتزی دنبت در حبوزه عصب ،مبمین و

( 29/99درصببم)  119نفببر مببورد ارزیببابی قببرار گرفترببم

مثبت بودن تست فالن و تیرا میباشم پبس از تشبخیص

میبانیین ( 91/67 ± 9/97 BMIدر خببانمهببا 91/19±9/6

 CTSبا انتفاده از پرنب نامبه اطالعبات دموگرافیبک

در آقایببان  )87/62±9/87بببوده انببت در ببی تببر افببراد

مانربم نبن جبرس انبمپس تبوده ببمن ) (BMIنبابقه

( 98/17درصم)  BMIبین 96/1- 16بوده انت بین جبرس

خانوادگی وضعیت شغلی حاملیی یائسیی و ریسک

و  BMIارتبببام معرببیداری وجببود داشببت ()p=6/668

فاپتورهای زمیره ای مانرم نابقه دیابت بیماری تیروئیم

جمول شماره  1فراوانی عوامبا زمیربهای و فاپتورهبای

نقببرس آرتری بت روماتوئی بم نارنببائی پلیببوی نببابقه

خطر نرمرت تونا پار را نشان میدهبم ببین فاپتورهبای

شکستیی مچ و مصرف نییار جمعآوری میشم برای

خطر زمیرهای با متغیرهای دموگرافیک ارتبام معریداری

تمامی بیماران فرت رضایتنامبه ببه صبورت آگاهانبه پبر

یافت نشم در پا ( 79/97درصبم)  161نفبر از بیمباران
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بببه گزارشببات متعببمد در خصببو

شببیوع  CTSدر مربباط

حمود اطمیران  59درصم و نبط معربیداری پبمتبر از

شيوع سندرم تونل کارپ و فاکتورهای خطر مرتبط با آن

و هیچ فاپتور خطر زمیرهای را ذپر نمبیپردنبم از نظبر

بوده انت( )16-12 6علبت افبزای

 CTSدر زنبان خانبه

ارتبام  CTSایمیوپاتیک با متغیرهای دموگرافیک (نن

دار میتوانم به علت فعالیتهای نامران ،اعمال نیبروی

جرس شغا نط تحصیالت نابقه خانوادگی مثببت

زیاد و افبزای

تکبراری حرپبات مبچ دنبت باشبم در

ممت زمان شبروع بیمباری و نبرمرت در نبمت درگیبر)

مطالعه ما  81/69درصم از افراد بیماری زمیرهای متعمدی

ارتبام معریداری وجود نماشت

را همراه با  CTSنشان دادنم په بی ترین فراوانی مربوم
به دیابت ملیتوس ( 11/6درصبم) و نبپس هیپوتیروئیبمی

جدول شماره  :1فراوانی عواما زمیره ای نرمرت تونا پار
تعماد (درصم)

بیماری های زمیره ای

( 2/7درصم) بوده انت این نتایج به دنبت آمبمه شببیه
مطالعات قبلی ببوده انبت( )12-86ببروز بباالتر  CTSدر

ایمیوپاتیک

)79/97( 161

دیابت ملیتوس

)11/6( 16

هیپوتیروئیم

)2/7( 18

بیماران با دیابت ملیتبوس و هیپوتیروئیبمی بعبم از نبن

نابقه شکستیی مچ دنت

)8/17( 9

روماتیسم مفصلی

)1/11( 8

جرس و BMIنشان میدهم په این شرایط ممکبن انبت

هیپرتیروئیم

)6/78( 1

به عروان فاپتورهای پبی گبویی پرربمه مسبتقا باشبرم
برابراین اگر افبرادی همزمبان ببا ایبن فاپتورهبای خطبر

میزان شیوع این نرمرت تونا پار در جمعیتهای

شغا نریین هبم داشبته باشبرم ببا احتمبال ببی تبری در

مختلف متفاوت میباشم( )2-16به طوریپبه شبیوع آن

معرض  CTSقرار میگیرنبم در پبا در مطالعبه مبا 79/97

در جمعیت پارگری بی تر از جمعیت عمومی میباشم

درصم بیماران  CTSایمیوپاتیک داشترم و هبیچ فباپتور

میزان شیوع در ایبن مطالعبه ببا مطالعبات انجبات شبمه در

خطر زمیره ای را ذپر نمیپردنم په مشبابه ببا مطالعبات

جمعیت عمبومی همخبوانی داشبته انبت( )11 8در ایبن

قبلی بوده انت( )86 1ایبن مطالعبه نشبان داده انبت پبه

مطالعه نشان داده شمه په بی ترین میزان  CTSدر دهبه

بی تر بیماران  CTSایمیوپاتیک داشترم و از مهمتبرین

 1-9میباشم په شبیه مطالعات قبلی بوده انت( )18 1علبت

فاپتورهای خطر زمیرهای همراه با  CTSبه ترتی ،دیابت

نن میتوانم ناشبی از تغییبرات

هایپوتیروئیمی شکستیی قبلی مبچ دنبت و روماتیسبم

فیزیولوژیک وابسته به نن و در معرض قرار گرفتن ببا پبار

مفصلی بوده انت از فاپتورهای شبایع شبغلی همبراه ببا

در ممت طوالنی باشم( )1از نظر  BMIدرصم بی تبری

 CTSشغا خانهداری و پشاورزی میباشم اما با توجبه

افراد مورد مطالعه ما انمپس بین  96/1-99یعربی چباقی

به اینپه تحقی حاضر در جمعیت محمودی انجات شمه

متونط شبیه مطالعات قبلی داشترم( )19 1در حبالیپبه

انت جهبت تعمبیم آن بایبم در نبط عمبوتتبر مبورد

در بعضی از مطالعات مشخص شبمه پبه چباقی ببا CTS

بررنی قرار گیرد

افزای

 CTSبا افزای

همراه میباشم ولی ببه عربوان فباپتور خطبر ببرای CTS

محسوب نمیشود( )19 11برای بررنی ارتببام  BMIببه

سپاسگزاری

نیباز ببه مطالعبه

ایببن مقالببه حاصببا بخشببی از پایبباننامببه در مقطببع

مورد شاهمی با حجم نمونه بی تر میباشبم در مطالعبه

دپترای پزشکی با شماره ثبت  8696بوده په با حمایبت

ما از نظبر شبغا در ببین افبراد مؤنبث شبغا خانبه داری

دانشیاه علوت پزشکی مازنمران به اجرا رنیمه انت.

عروان فاپتور خطر نرمرت تونا پبار
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