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بررسی سطح سرمی ویتامین  Dدر بیماران مبتال به سندرم تونل کارپ
پیام سعادت ( ،9)MDبهزاد حیدری ( ،9)MDنعمت قدیری

(2)MD

-9مرکز تحقیقات اختالل حرکت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
-2واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت اله روحانی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
دریافت ،18/3/29 :اصالح ،18/6/33 :پذیرش18/7/21 :

خالصه
سابقه و هدف :سطح پایین ویتامین  Dبا اثرات بالینی مانند اختالالت گوارشی ،اختالالت قلب و عروق ،اختالل های خود ایمنی ،بیماری های نوروپاتی ،سرطان و سندرم
متابولیک همراه می باشد .سندرم تونل کارپ ) Carpal Tunnel Syndrome )CTSشایع ترین علت نوروپاتی فشاری می باشد که اخیرا کمبود ویتامین  Dرا در بروز
عالئم یا شدت عالئم بیماری مرتبط دانسته اند .لذا این مطالعه با هدف بررسی سطح سرمی ویتامین  Dدر بیماران مبتال به سندرم تونل کارپال صورت گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه موردی -شاهدی بر روی  933نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان آیت اهلل روحانی که حداقل  3ماه دارای عالئم بالینی
 CTSبودند و  933نفر به عنوان گروه شاهد از افرادی که برای بررسی سرعت هدایت عصبی به همان درمانگاه مراجعه کرده و در معاینه کلینیکی و الکتروفیزیولوژیCTS ،
نداشتند ،انجام شد .شدت ،عملکرد و درد بیماران بر مبنای پرسشنامه بوستون ( )BCTQاندازه گیری شد .سطح سرمی ویتامین  Dنیز اندازه گیری و در دو گروه مقایسه شد.
یافتهها :میانگین سنی بیماران  43/53±93/68سال و افراد شاهد  45/48±7/92سال بود .میانگین سطح سرمی ویتامین  Dدر بیماران و گروه شاهد به ترتیب ng/dL
 91/98±99/31و  29/31±95/13 ng/dLبود .در افراد شاهد  57نفر از زنان دچار کمبود ویتامین  Dبودند ( .)p>3/35بین دو گروه اختالف معنی داری از لحاظ شدت
بیماری ،وضعیت عملکرد ،شدت درد ،نقص الکتروفیزیولوژیک ،دست درگیر ،دست غالب و عالمت همراه به تفکیک کمبود ویتامین  Dیافت نشد و همچنین همبستگی منفی
در سطح ویتامین  Dبا شدت ،عملکرد و درد بیماران دیده شد.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که بین سطح سرمی ویتامین  Dو جنسیت ارتباط وجود دارد .همچنین همبستگی منفی بین سطح سرمی ویتامین  Dبا شدت بیماری و
عملکرد بیماران و نقص الکتروفیزیولوژیک مشاهده شد.
واژههای کلیدی :ویتامین ،Dسندرم تونل کارپال ،نوروپاتی عصب مدین.

مقدمه
انسان ها نیازهای ویتامین  Dخود را از دو منبع عمده دریافت می کنند.

بودند ( CTS .)4سبب درد ،بی حسی ،سوزن سوزن شدن و ترس از دست دادن

یکی کلی کلسیفرول ( )Vit D3که از  –7دی هیدروکلسترول سنتز میشود

قدرت در دست ها می شود که با کاهش کیفیت زندگی و نتایج اجتماعی و اقتصادی

و از طریق اثر اشعه ماوراء بنفش به میزان  %13-15بر روی پوست جذب می شود

همراه است .شایعترین عوامل خطر برای ابتال به  ،CTSبارداری ،چاقی ،مصرف

و یکی دیگر ارگوکلسیفرول ( )Vit D2است که از طریق رژیم غذایی تامین

الکل ،شغل ،محل سکونت ،آرتریت روماتوئید ،کم کاری تیروئید ،آکرومگالی و

میشود .عمده منبع تامین ویتامین  Dدر بدن انسان تابش اشعه خورشید بر روی

آمیلوئیدوز هستند ( .)5-7گیر افتادگی عصب مدین در اثر افزایش فشار داخل تونل

پوست است .از آنجا که متابولیسم ویتامین  D2و  D3به همان شکل رخ می دهد،

کارپال به دالیل پاتوفیزیولوژیک یا مکانیکال منجر به سندرم تونل کارپال می شود.

آنها به ویتامین  Dشناخته می شوند 25 .هیدروکسی ویتامین ()25 )OH( Vit D

با توجه به نقش عصب مدین در حس و حرکت اندام فوقانی و محل گیر افتادن آن

بزرگترین متابولیت ویتامین  Dاست و کمبود ویتامین  Dنیز به واسطه اندازه گیری

در سندرم تونل کارپ عالئم بالینی به دو شکل اولیه و ثانویه بروز می کند (.)8

سطح سرمی آن مشخص می شود (2و .)9ویتامین  Dبا متابولیسم بدن و سطح

عالیم اولیه شامل درد در مسیر عصب به سمت دیستال اندام فوقانی یعنی انگشت

سرمی کلسیم و فسفر مرتبط است .سطح پایین ویتامین  Dبا اثرات بالینی مانند

اول تا سوم و خارج انگشت چهارم و کف دست و پاراستزی که حس ناخوشایند

اختالالت گوارشی ،اختالالت قلب و عروق ،اختالل های خود ایمنی ،بیماری های

خواب رفتگی و سوزن سوزن شدن در همان مسیر درد بوده و عالیم فوق اغلب در

نوروپاتی ،سرطان و سندرم متابولیک همراه می باشد ( .)3در یک مطالعه شیوع

شب بدتر شده و بیمار را از خواب بیدار میکند ( .)1نتایج برخی از مطالعات انجام

 Syndrome Carpal Tunnelدر جامعه  4-5درصد تخمین زده شد که در

شده نشان داده است که این بیماری در جنس مونث و در سنین  29تا  69سال از

سنین  43-63سالگی شایع تر بوده و  63-83درصد بیماران را زنان تشکیل داده

شیوع بیشتری برخوردار است (حداقل  3تا  4برابر) .همچنین در جمعیت کارگری

 این مقاله حاصل پایان نامه نعمت قدیری دانشجوی پزشکی و طرح تحقیقاتی به شماره  5355دانشگاه علوم پزشکی بابل میباشد.
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مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل /دوره  /22سال 9311
بررسی سطح سرمی ویتامین  Dدر بیماران ...؛ پیام سعادت و همکاران

نسبت به جمعیت عمومی بیشترین فراوانی را دارد ( .)93در یک مطالعه مورد شاهدی

نیز مورد اندازه گیری قرار گرفت .بیماران با درگیری عصب اولنار نیز از مطالعه خارج

از بیماران  ،CTSسطح ویتامین  Dکمتر از شاهدان بوده و درد در بیماران مبتال

شدند .بر اساس نتایج آزمایشات الکتروفیزیولوژی ،بیماران به دو دسته تقسیم شدند:

به کمبود ویتامین  Dبه طور معناداری شدیدتر از بیماران با سطح ویتامین نرمال

 CTSتایید شده بر اساس الکتروفیزیولوژی و بیماران دارای عالیم و

بود ( .)99نتایج مشابهی در مطالعه دیگر از  63بیمار مبتال به  CTSو  43شاهد

الکتروفیزیولوژی منفی .متغیر های مورد بررسی در این بیماران بررسی ( DSLزمان

بدون بیماری مشاهده شد .در این مطالعه ،در بیمارانی که  CTSمتوسط داشته اند

تاخیر دیستال عصب حسی مدیان) بر حسب میلی ثانیه می باشد که طوالنی تر از

سطح ویتامین  Dبه طور معناداری کمتر از شاهدان سالم بوده اما ارتباطی بین درد

 3/5غیر طبیعی در نظر گرفته می شود .همچنین ( DMLزمان تاخیر دیستال

و ویتامین  Dمشاهده نشد ( .)92با این حال در مطالعه  Leeو همکاران از 935

عصب حرکتی مدیان) بر حسب میلی ثانیه می باشد که طوالنی تر از  4/2میلی ثانیه

بیمار مبتال به  CTSدر سطح ویتامین  Dبیماران و شاهدان اختالف معنی داری

غیر طبیعی محسوب می شود .شدت نقص الکتروفیزیولوژیک توسط سیستم اصالح

مشاهده نگردید (.)93

شده درجه بندی نوروفیزیولوژیک به صورت ذیل دسته بندی شد CTS :اندک:

نتایج متناقض در مطالعات موجود را می توان به تفاوت در نوع مطالعه ،کم

نتیجه منفی استاندارد به همراه تست مقایسه ای غیرطبیعی؛  CTSخفیفDSL :

بودن حجم نمونه ،توان پایین مطالعه و آنالیز نامناسب آماری مرتبط دانست .با توجه

طوالنی و  DMLنرمال عصب مدین؛  CTSمتوسط DSL :و  DMLطوالنی

به اهمیت و شیوع باالی کمبود ویتامین  Dدر جامعه ما و نیز ارتباط احتمالی این

عصب مدین؛  CTSشدید :فقدان  DSLعصب مدین و  DMLغیرطبیعی؛

اختالل با سندرم تونل کارپ و مطالعاتی که نتایج ضد و نقیضی داشتند ،این مطالعه

 CTSبسیار شدید :فقدان پاسخ سنسوری و موتور تنار (.)95

به منظور بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین  Dدر بیماران مبتال به  CTSبا

همزمان با ارزیابی الکتروفیزیولوژیک ،نمونه های خون بیماران به منظور

بررسی مراجعهکنندگان به درمانگاه بیمارستان آیت اله روحانی بابل در سال 9316

اندازهگیری سطح سرمی -25هیدروکسی ویتامین  Dجمع آوری شد .نمونه ها در

انجام شد.

دمای -33درجه سانتی گراد قرار داشتند .روش رادیو ایمنو اسی برای تعیین سطح
سرمی -25هیدروکسی ویتامین  Dمورد استفاده قرار گرفت .بر اساس نتایج سطح
سرمی ویتامین  Dبرحسبng/ml؛ سطوح نرمال :بیشتر از 33؛ کاهش یا

مواد و روش ها

 :insufficiencyبین 23-33؛ کمبود یا  :deficiencyزیر  23و سطح باالتر

این مطالعه موردی-شاهدی پس از تصویب در کمیته اخالق دانشگاه علوم

از  933معادل سطح توکسیسیتی و مشکالت کبدی در نظر گرفته شد ( .)96در

پزشکی بابل با کد  IR.MUBABOL.HRT.REC.1397.029بر روی

مطالعه حاضر بیماران با سطح سرمی کمتر از  23 ng/dLبه عنوان کمبود ویتامین

بیماران مبتال به سندروم تونل کارپ و گروه شاهد انجام شد .بیماران این مطالعه از

 Dتعریف شدند .برای تعیین ،شدت و کیفیت  CTSاز پرسشنامه بوستون استفاده

میان مراجعین به درمانگاه نورورلوژی مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل روحانی بابل

شد که اعتبار آن در مطالعات قبلی تایید گردیده است ( .)97در این مطالعه بر اساس

که حداقل سه ماه دارای عالئم بالینی  CTSبودند ،انجام شد .گروه شاهد از میان

پرسشنامه فارسی استاندارد بوستون BCTQ (Boston Carpal Tunnel

افرادی انتخاب شدند که برای بررسی سرعت هدایت عصبی به همان درمانگاه

 )Questionnaireجهت ارزیابی شدت درد ،عالیم و وضعیت عملکرد سندرم

مراجعه کرده و در معاینه بالینی و الکتروفیزیولوژی مبتال به  CTSنبوده اند .بیماران

تونل کارپال در افراد مبتال استفاده شد.

تحت درمان با ویتامین  ،Dداروهای موثر بر سرعت هدایت عصبی ،سابقه جراحی

بخش اول پرسشنامه شامل  99سوال مرتبط با شدت عالیم ،که  5سوال اول

دست ،نوروپاتیهای فشارنده به علت غیر از  ،CTSپلی نوروپاتی ،رادیکولوپاتی،

آن راجع به امتیاز درد است و هر سوال دارای  5امتیاز می باشد ،بخش دوم در

میوپاتیهای التهابی ،مبتالیان به دیابت و هیپوتیروئیدی و استئوآرتریت مچ دست

خصوص وضعیت عملکردی بیماران مشتمل بر  8پرسش است که بر مبنای درجه

از مطالعه خارج شدند .حجم نمونه بر اساس فرمول با توجه به انحراف معیار  3/9و

نقص 5 ،امتیاز به هر پرسش تعلق می گیرد .در پایان امتیازات هر بخش جمع شده

اندازه اثر  3/4برای پیدا کردن حداقل  4نانوگرم /میلی لیتر تفاوت بین دو گروه بیمار

و بر تعداد پرسش ها تقسیم می شود و عددی بر مبنای  5به دست می آید که امتیاز

و شاهد با توان  %83و حدود اطمینان  %15محاسبه شد (.)94

باالتر بیانگر ناتوانی بیشتر بیمار است .در این مطالعه امتیاز درد بیماران نیز بر مبنای

برای جمع آوری اطالعات مربوط به سن ،جنس و مدت زمان درد ناشی از

 5سوال اول بخش مرتبط با شدت عالیم محاسبه شد ( .)98باالترین امتیاز نمره 5

 ،CTSاز فرم اطالعات دموگرافیک پرسشنامه استفاده شد .در طی معاینه ،از تست

(نشان دهنده شدت بیشتر عالئم و یا ناتوانی بیشتر بیمار) و کمترین امتیاز نمره یک

تینل ( )Tinelو تست فالن ( )Phalenبرای ارزیابی تظاهرات حسی CTS

میباشد .در مورد نحوه انجام مطالعه به بیماران توضیح داده شد و رضایت نامه کتبی

استفاده شد .آزمون های الکتروفیزیولوژیک توسط دستگاه الکترومیوگرافی (مدل

شرکت در مطالعه از بیماران اخذ گردید .داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS

 NR Sign-5000Qساخت کانادا) در تمامی بیماران صورت گرفت .دمای اندام

 version 23.0و آزمون های آماری  Chi-Square ،T-Testو

باالی  32درجه سانتی گراد حفظ شد .مطالعه هدایت عصبی-حسی ()NCSs

 ANOVAتجزیه و تحلیل شدند و  p<3/35معنی دار در نظز گرفته شد.

عصب مدین با تحریک عصب مدین در انگشت دوم صورت گرفت .پتانسیل عمل
عصب حسی ( )SNAPبا کارگذاری الکترود سطحی روی مچ دست در فاصله 93
سانتی متری الکترود تحریکی اندازه گیری شد .سرعت انتقال حسی ( )SNCVو

یافتهها

پتانسیل عمل عصب حسی ( )SNAPاندازه گیری شد NCSs .حرکتی با تحریک

در مطالعه حاضر اختالف آماری معنی داری بین پارامترهای دموگرافیک در هر

عصب مدین در مچ و آرنج صورت گرفت SNAP .اولنار و  NCSsحرکتی اولنار

دو گروه بیمار و شاهد وجود نداشت .از میان  72نفر زن بیمار 1 ،نفر و از  76نفر زن
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شاهد 2 ،نفر سابقه بیماری های زمینه ای داشتند که اختالف آماری معنی داری

 DMLچپ و همبستگی مثبت از سطح ویتامین  Dبا  DSLراست با استفاده

مشاهده شد ( .)p=3/333پارامترهای دموگرافیک افراد بیمار با میانگین سطح سرمی

از نتایج حاصل از تست الکترومیوگرافی ( ،)EMG/NCVبه دست آمد که

ویتامین  Dبرحسب  ng/dLاز جمله سنین کمتر از  )97/35±1/67( 53نسبت به

این مقادیر معنی دار نبودند .همچنین همبستگی منفی از سطح سرمی ویتامین

سنین  ،)23/48±93/12( 53-64عدم بیماری زمینه ای ( )98/98±1/82نسبت به

 Dدر مبتالیان با شدت بیماری ،عملکرد و امتیاز درد بیماران از لحاظ آماری

بیماری زمینه ای ( )21/33±91/83و افراد دیپلم و باالتر از دیپلم ()96/89±7/88

معنی دار نبودند (جدول  .)2بیشترین فراوانی دست غالب راست ( )%83و

نسبت به افراد بیسواد ( )25/38±95/23دارای تفاوت آماری معنی دار بودند (جدول

هر دو دست درگیر ( )%78با عالئم همراه سوزن سوزن شدن ،تست فالن

 .)9میانگین سطح سرمی ویتامین  Dدر بیماران و گروه شاهد به ترتیب ng/dL

مثبت ،عالمت تینل مثبت ،تست فالن معکوس منفی و نقص الکتروفیریولوژیک

 91/98±99/31و  29/31±95/13 ng/dLبود .افراد بیمار ساکن روستا با ،%55

خفیف ،در افراد مبتالیی که دارای سطح سرمی ویتامین  Dکمتر از 23

افراد مونث بیمار با  %19و متاهلین بیمار با  %16دارای بیشترین فراوانی در بین

بودند ،مشاهده شد و اختالف آماری معنی داری در هیچ یک از متغیرها دیده

مبتالیان بودند .همبستگی منفی از سطح ویتامین  Dبا  DSLچپ DML ،راست،

نشد (جدول .)3

جدول  .9فراوانی اطالعات دموگرافیک در افراد سالم و بیمار به تفکیک سطح سرمی ویتامینD
()%فراوانی

متغیر

p

()%فراوانی ویتامین
 Dگروه شاهد

p

()%فراوانی ویتامین
 Dگروه بیمار

p

Mean±SD

p

بیماران

شاهد

>23

≤23

>23

≤23

بیماران

شاهد

>53

(27)27

(27)27

(54)54

(13)13

(54)54

(72)72

a32/14±9/72

72/74±35/27

3/311

53-64

(74)74

(71)71

(37)37

(2)2

(37)37

(31)31

b71/54±31/97

73/42±39/19

3/749

≤65

(1)1

(3)3

-

(3)3

(7)7

(3)3

72/11±34/23

72/22±2/22

3/917

مرد

(9)9

(34)34

(5)5

(33)33

(5)5

(4)4

73/11±4/41

a12/72±37/54

3/936

زن

(93)93

(44)44

(42)42

(74)74

(44)44

(17)17

34/92±33/71

b39/22±34/12

3/616

>25

(31)31

(32)32

(7)7

(5)5

(2)2

(7)7

77/22±35/57

72/52±34/42

3/443

25-21/1

(79)19

(79)79

(34)34

(33)33

(71)71

(37)37

39/92±33/27

77/34±35/42

3/416

≤33

(54)54

(73)73

(12)12

(75)75

(79)79

(39)39

32/22±32/37

72/21±37/21

3/316

کارمند

(7)7

(32)32

(7)7

(5)5

(1)1

(1)1

73/42±37/57

72/59±32/71

3/862

آزاد

(39)39

(35)35

(9)9

(4)4

(33)33

(4)4

34/57±9/17

39/29±37/72

3/862

خانهدار

(24)24

(27)27

(57)57

(12)12

(54)54

(12)12

39/39±33/44

73/91±32/31

3/255

بیماری

دارد

(9)9

(7)7

(3)3

(3)3

(5)5

(4)4

a79/11±39/41

39/22±5/75

3/411

زمینه ای

ندارد

(93)93

(94)94

(72)72

(14)14

(44)44

(17)17

b34/34±9/47

73/55±37/29

3/317

بیسواد

(31)31

(32)32

(7)7

(5)%5

(31)31

(32)32

a74/24±34/71

77/59±74/32

3/878

زیر دیپلم

(42)42

(47)47

(17)17

(72)72

(42)42

(47)47

39/75±33/92

73/37±34/72

3/578

سن (سال)

جنسیت

BMI
()kg/m2

شغل

تحصیالت

دیپلم و

3/559

3/912

3/982

3/494

3/333

3/139

3/335

3/333

3/181

3/163

3/747

3/876

3/433

3/352

3/193

3/886

3/352

3/139

(12)12

(14)14

(71)71

(34)34

(12)12

(14)14

b37/43±2/44

72/74±37/73

3/924

مجرد

(7)7

(1)1

(7)7

(3)3

(7)7

(1)1

37/42±5/94

34/71±4/35

3/134

وضعیت

متاهل

(97)97

(94)94

(44)44

(12)12

(97)97

(94)94

39/54±33/43

73/14±34/95

3/337

تاهل

همسر فوت

(7)7

(7)7

(3)3

(3)3

(7)7

(7)7

9/22±3/53

12/42±74/99

3/435

شهر

(54)54

(55)55

(79)79

(34)34

(54)54

(55)55

34/77±37/19

34/44±37/71

3/187

روستا

(44)44

(47)47

(17)17

(75)75

(44)44

(47)47

39/75±32/72

71/72±32/97

3/963

باالتر

شده
سکونت

3/132

3/887

3/139

3/372

3/132

3/887
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جدول  .2میانگین متغیرهای دموگرافیک و بررسی سطح سرمی ویتامین  Dدر بیماران و شاهد
بیماران

متغیر

P-value

شاهد

ضریب همبستگی

Mean±SD
سن (سال)

51/41±32/74

54/54±2/37

3/933

)kg/m2( BMI

12/37±5/22

13/34±5/47

3/928

شدت بیماری

1/44±2/27

-

3/864

-3/397

عملکرد بیماران

1/74±2/22

-

3/516

-3/354

امتیاز درد بیماران

1/54±3/23

-

3/645

-3/347

 DSLراست

5/24±2/22

-

3/871

3/399

 DSLچپ

5/32±2/42

-

3/191

-3/337

 DMLراست

5/21±3/24

-

3/174

-3/332

 DMLچپ

5/21±3/21

-

3/637

-3/334

جدول  .3فراوانی اطالعات بالینی کل و به تفکیک کمبود ویتامین  Dدر بیماران مبتال به سندرم تونل کارپال در مطالعه
p-value
ویتامین D
کل
متغیر
()%تعداد
()%تعداد

دست درگیر

دست غالب

عالمت همراه

تست فالن
عالمت تینل
تست فالن معکوس

نقص الکتروفیزیولوژیک

>23

≤23

هر دو

(78)78

(47)47

(39)39

راست

(1)1

(5)5

(4)4

چپ

(5)5

(2)2

(3)3

چپ

(7)7

(3)3

(4)4

راست

(83)83

(59)59

(21)21

هر دو

(93)93

(5)5

(8)8

بی حسی

(74)74

(44)44

(33)33

3/875

سوزن سوزن شدن

(83)83

(59)59

(32)32

3/272

سوزش

(23)23

(94)94

(6)6

3/263

درد

(89)89

(48)48

(33)33

3/193

مثبت

(66)66

(36)36

(33)33

منفی

(34)34

(23)23

(99)99

مثبت

(72)72

(43)43

(21)21

منفی

(28)28

(96)96

(92)92

مثبت

(47)47

(27)27

(23)23

منفی

(53)53

(32)32

(29)29

اندک

(28)28

(98)98

(93)93

خفیف

(34)34

(98)98

(96)96

متوسط

(33)33

(98)98

(92)92

شدید

(6)6

(4)4

(2)2

بسیار شدید

(2)2

(9)9

(9)9

3/388

3/952

3/237
3/894
3/766

3/133

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه سطح سرمی ویتامین  Dدر گروه بیماران کمتر از افراد شاهد

ویتامین  Dرا مورد بررسی قرار داده است .در ترکیه در مطالعه ای که بر روی زنان

بود و به میزان قابل توجهی کاهش یافت .عالوه بر این ،سطح سرمی کمتر و بیشتر

انجام شد 13 ،نفر از مبتالیان به  CTSبا تشخیص الکتروفیزیولوژیک دارای

از  23 ng/dLویتامین  Dدر گروه شاهد و بیمار برحسب متغیر های دموگرافیک

سطح سرمی ویتامین  Dکمتری بودند و شدت درد  CTSدر بیماران مبتال

ارتباط آماری معنی داری نداشت .تعداد محدودی از مطالعات رابطه بین  CTSو

به کمبود ویتامین  Dبه طور قابل توجهی باالتر از بیماران با سطح سرمی ویتامین
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 Dطبیعی بود ( .)99در مطالعه دیگری که میزان سطح سرمی ویتامین  Dرا

سطح ویتامین  Dبا  DSLچپ DML ،راست DML ،چپ و همبستگی مثبت

در  935زنان مبتال به  CTSبا تشخیص الکتروفیزیولوژیک در کره جنوبی ارزیابی

از  DSLراست ،در بین افراد شاهد و افراد مبتال به  CTSدیده نشد .نتایج متناقض

کردند ،بین بیماران و گروه شاهد در رابطه با سطح سرم ویتامین  Dارتباط

در مطالعات موجود می تواند به تفاوت در نوع مطالعه ،کم بودن حجم نمونه ،توان

معنی داری وجود نداشت .با این حال ،میزان سطح ویتامین  Dپایین تری در زنان

پایین مطالعه و آنالیز نامناسب آماری مرتبط باشد .با این حال دالیل متعددی به نفع

زیر  53سال مشهود بود ( .)93همانند هر دو مطالعه ،در مطالعه حاضر ،سطح سرمی

ارتباط بین  CTSو کمبود ویتامین  Dوجود دارد .اوالً این دو حالت در جامعه

ویتامین  Dدر بیماران مبتال به  CTSنسبت به افراد شاهد ،به میزان قابل توجهی

خصوصاً در شمال ایران شایع هستند و شیوع باالی کمبود ویتامین  Dدر این منطقه

کاهش داشت.

و در بیماران مبتال به بیماری های عضالنی -اسکلتی از جمله  CTSنشان داده

در یک مطالعه کنترل شده با  938نفر بیمار ،توانایی درد و عملکردی بیماران

شده است (24و .)23در منطقه شمال ایران چاقی و سندروم متابولیک نیز شایع است

بستری با استفاده از پرسشنامه بوستون ( )BQمورد بررسی قرار گرفت و ارتباط

( )25و ارتباط معنی داری بین  CTSبا کاهش ویتامین  Dو همچنین بین CTS

معنی دار بین  BQو سطح سرمی ویتامین  Dمشاهده شد ( .)91در مطالعه ای

با  BMIمشاهده شده است .به طوریکه در افراد چاق CTS ،شایع تر بوده و سطح

دیگر در بیماران با کمبود ویتامین  Dبطور معنی دار ،درد بیماری  CTSشدت یافته

ویتامین  Dنیز در این بیماران کمتر است ( .)23ثانیاً نتایج یک مطالعه نشان داد که

و کاهش سطح سرمی ویتامین  Dمشاهده شد و  BMIبیماران نسبت به گروه

در سلول های اندوتلیال بافت همبندی ساب سینویال بیماران  CTSگیرنده های

شاهد با سطح نرمال ویتامین  Dباالتر بود .همچنین همبستگی منفی و معنی داری

ویتامین  Dمشاهده شده است .در این مطالعه همبستگی معنی داری بین بیان

بین سطح سرمی ویتامین  Dبا  BMIو نیز امتیاز درد بوستون ،سرعت هدایت

گیرنده ویتامین  Dو شدت عالئم الکتروفیزیولوژیکی وجود داشت ( .)26بر اساس

عصبی به طور مثبت و تاخیر حرکتی دیستال ( )DMLمشاهده گردید ( .)23در

یافته های مطالعه حاضر ،سطح سرمی ویتامین  Dدر بیماران  CTSکمتر از افراد

حالیکه در مطالعه حاضر تقریباً بیشتر بیماران ،دارای سطح سرمی ویتامین  Dپایینتر

شاهد گزارش شد؛ همچنین شدت بیماری و عملکرد بیماران و امتیاز درد بیماران با

از  23داشتند که در زنان کمتر از  53سال کامالً مشهود بود .علت این امر می تواند

سطح ویتامین  Dهمبستگی منفی داشت .افراد بیمار کمتر از  53سال به طور

عالوه بر تفاوت های اساسی فیزیولوژیک بین زنان و مردان ،در اثر شیوع باالی

معنیداری سطح ویتامین  Dکمتری داشتند و نیز زنان بیشتر در معرض کمبود

کمبود ویتامین  Dدر منطقه مازندران به علت شرایط آب و هوایی و کمبود تابش

ویتامین  Dبودند .با توجه به ارتباط کمبود ویتامین  Dبا سندرم تونل کارپ و نیز

آفتاب نیز باشد .همچنین مردان و زنان بیمار نسبت به گروه شاهد سطح سرمی

شدت های بیشتر این بیماری ،توصیه می شود به صورت روتین غربالگری کمبود

ویتامین  Dپایین تری داشتند که می تواند شدت درد را به دلیل  CTSافزایش

این ویتامین در  CTSو درمان کمبود ویتامین  Dدر این بیماران و نیز تمامی زنان

دهد .در یک مطالعه میان افراد مبتال به  CTSهمراه با عالیم بی حسی ،سوزن

صورت گیرد.

سوزن شدن و افراد شاهد ،میزان سطح سرمی ویتامین  Dبین دو گروه تفاوت آماری
معنی دار نبوده و مقادیر باالتری از تاخیر دیستال عصب مدین در گروه بیمار با
کمبود ویتامین  Dمشاهده گردید ( .)29در مطالعه ای دیگر بیماران با کمبود ویتامین

تقدیر و تشکر

 Dبه طور معنی داری دارای امتیاز درد باالتری بودند و سطح ویتامین  Dبا دامنه

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پرسنل

شاخه حرکتی عصب مدیان و اولنار دارای همبستگی منفی بود ( .)22بر خالف این

بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل و واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت اهلل

مطالعات ،در مطالعه حاضر تفاوت آماری معنی داری با ضریب همبستگی منفی از

روحانی جهت همکاری ،تقدیر و تشکر می گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Low levels of vitamin D are associated with clinical effects such as
gastrointestinal disorders, cardiovascular disorders, autoimmune disorders, neuropathic diseases, cancer and metabolic
syndrome. Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is the most common cause of compression neuropathy, which has recently
been linked to vitamin D deficiency in the onset or severity of symptoms. Therefore, this study was performed to evaluate
the serum levels of vitamin D in patients with carpal tunnel syndrome.
METHODS: This case-control study was performed on 100 patients referred to the neurology clinic of Ayatollah
Rouhani Hospital with clinical symptoms of CTS for at least 3 months and 100 patients as a control group who referred
to the same clinic for nerve conduction velocity test and did not show symptoms of CTS in clinical examination and
electrophysiology. Patients' function, disease severity and pain were measured based on the Boston Carpal Tunnel
Questionnaire (BCTQ). Serum vitamin D levels were also measured and compared between the two groups.
FINDINGS: The mean age of patients was 43.53±10.68 years and controls were 45.48±7.12 years. The mean serum
vitamin D levels in patients and controls were 19.18±11.39 ng/dL and 21.39±15.93 ng/dL, respectively. In controls, 57
women suffered from vitamin D deficiency (p<0.05). There was no significant difference between the two groups in
terms of disease severity, function status, pain severity, electrophysiological defect, involved hand, dominant hand and
symptoms associated with vitamin D deficiency and there was a negative correlation in vitamin D levels with disease
severity, function and pain of patients.
CONCLUSION: The results showed that there was a relationship between serum vitamin D levels and gender. In
addition, a negative correlation was observed between serum vitamin D levels and patients' disease severity and function
and electrophysiological defects.
KEY WORDS: Vitamin D, Carpal Tunnel Syndrome, Median Nerve Neuropathy.
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