Medical Journal
of
Tabriz University of Medical Sciences

Original Article
Comparison of diagnostic value of nerve conduction studies and F-wave in patients
with diabetic polyneuropathy: a retrospective cross-sectional study
*

Zahra Gorji

, Hamid Azadeh

Faculty of Rehabilitation, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
*Corresponding author; E-mail: Zahra.gorji70@ymail.com
Received: 22 May 2019
Accepted: 23 Jul 2019 First Published online: 17 April 2021
Med J Tabriz Uni Med Sciences. 2021;43(1):69-75

Abstract
Background: Diagnosis of polyneuropathy is typically made using sensory and motor nerve conduction studies
(NCS). These tests include measurement of amplitude, velocity, and delay of sensory and motor waves. These waves
cannot assess the entire length of the nerve, proximal parts in special. F-wave is the only test capable of measuring
the entire length of the nerve. The purpose of this study was to evaluate the value of F-wave in patients with diabetic
polyneuropathy.
Methods: This is a retrospective study assessing the value of nerve conduction studies and F-wave in the
diagnosis of 148 patients with diabetic polyneuropathy referred to hospitals under the supervision of the University
of Iowa from October 1, 2016, to September 5, 2018. Motor neurons of median, ulnar, peroneal, and tibial nerves
and sensory neurons of median, ulnar, and sural nerves were assessed using two techniques of NCS and F-wave.
Then the data were compared.
Results: The results of this study showed that F-wave in all of the evaluated nerves (median, ulnar, tibial and
peroneal) detected abnormalities to more extents than routine NCS (P <0.001). When total neuronal abnormalities
were accumulated, this value was 82٪ for NCS, while 99٪ for the F wave (P < 0.001).
Conclusion: Findings of the current study showed that the assessment of delayed nerve conducting through Fwaves can diagnose diabetic polyneuropathy to better extents as compared to NCS. Further evaluations are
recommended.
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چکیده

زمینه :پلی نوروپاتی به طور معمول با تست های اعصاب حسی وحرکتی تشخیص داده می شود .این تست ها شامل اندازهگیری دامنه ،سرعت و تاخیر
امواج حسی وحرکتی هستند .این امواج نمیتوانند کل طول عصب ،بهخصوص قسمت پروگزیمال را بررسی کنند .تستی که میتواند کل طول عصب شامل
قسمت پروگزیمال را ارزیابی کند ،موج  Fاست .هدف این مطالعه ارزیابی ارزش موج  Fدر تشخیص پلینوروپاتی بیماران مبتال به پلینوروپاتی دیابتی است.
روش کار :مطالعه گذشتهنگر مقطعی حاضر ،توانایی موج  Fدر مقایسه با مطالعه هدایت عصبی( )NCSدر تشخیص پلینوروپاتی دیابتی میان  841بیمار
مبتال به پلینوروپاتی دیابتی مراجعهکننده به بیمارستان  IOWAطی سالهای  0282-0281را ارزیابی میکند .اعصاب حرکتی مدیان ،اولنار ،پرونئال و تیبیال،
اعصاب حسی مدیان ،اولنار و سورال به هر دو روش  NCSو موج  Fارزیابی و تشخیص نوروپاتی در آنها مقایسه شد.
یافته ها :طبق نتایج موج  Fدر تمام اعصاب ارزیابی شده (مدیان ،اولنار ،تیبیال و پرونئال) موارد غیرطبیعی را نسبت به مطالعه هدایت عصبی بیشتر آشکار
میکند( .)p<2/228توان تشخیص موارد غیرطبیعی در تمام اعصاب به روش  %10 NCSو برای موج  %99 Fبود(.)p<2/228
نتیجهگیری :براساس یافتهها ارزیابی تاخیر هدایتی با موج  Fمیتواند با دقت بیشتری نسبت به  NCSپلی نوروپاتی دیابتی را تشخیص دهد .مطالعات
بیشتری در این زمینه توصیه میشود.
کلید واژه ها :شاخص موج  ، Fمطالعات هدایت عصبی ،پلینوروپاتی
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مقایسه ارزش تشخیصی مطالعات هدایت عصبی و موج اف در بیماران مبتال به پلی نوروپاتی دیابتیک

مقدمه

پلی نوروپاتی یک نوع نوروپاتی محیطی با عالیم حسی قرینه
شامل بی حسی ،ضعف عضالنی و درد در دستها و پاها است و
یک بیماری ناتوان کننده بوده و بر کیفیت زندگی فرد تاثیر منفی
دارد .اگرچه تعداد زیادی از افراد به پلی نوروپاتی مبتال میشوند اما
شیوع و بروز آن به درستی شناخته نشده است .افراد مسن در
معرض خطر باالتری برای ابتال به پلی نوروپاتی هستند( .)8بین
علل مختلف شناخته شده مهم ترین آنها دیابت است(.)0،4
پلینوروپاتی دیابتی رایجترین علت آسیب اعصاب در بیماران مبتال
به دیابت است .این بیماری موجب آسیب اعصاب حسی ،حرکتی
و خودمختار شده و ویژگی بارز آن قرینه و وابسته به طول بودن
است طوری که اعصاب هر دو سمت بدن و اعصاب دیستال را
بیشتر از پروگزیمال درگیر میکند( .)4پلی نوروپاتی دیابتی در
بیماران دیابتی شایع بوده و طبق مطالعات ،بیش از  %72بیماران را
مبتال میکند و سالیانه  88بیلیون دالر برای آن هزینه میشود(.)7
پلی نوروپاتی دیابتی به دلیل هزینه باالی درمان و عوارضی شامل
زخم های ناحیه پا و قطع عضو اندام تحتانی اهمیت دارد و بر
کیفیت زندگی بیمار و توانایی انجام فعالیت های روزمره تاثیر منفی
میگذارد .عوامل خطر شناخته شده برای پلینوروپاتی دیابتی سن
باال و قندخون باال مزمن هستند .بنابراین تشخیص اولیه دیابت و
کنترل قندخون باال میتواند از آسیب به اعصاب و پلینوروپاتی
دیابتی پیشگیری کند( .)2،5تشخیص پلینوروپاتی به طور معمول،
با تستهای اعصاب حسی و حرکتی شامل اندازهگیری دامنه،
سرعت و تاخیر امواج حسی و حرکتی است .در برخی مطالعات
این روش ،در تشخیص پلینوروپاتی دیابتی حساس و اختصاصی
معرفی شده و میتواند برای اثبات کمی پلینوروپاتی دیابتی
استفاده شود( .)88-1با این وجود براساس مطالعات دیگر
تستهای اعصاب حسی و حرکتی در بیماران پلینوروپاتی دیابتی
در مراحل اولیه بیماری طبیعی است زیرا پلینوروپاتی دیابتی
اعصاب حسی و حرکتی را بهصورت قطعهای درگیر میکند و بنابر
اطالعات قبلی ،مطالعات معمول حسی و حرکتی تنها قسمت
دیستال اعصاب را ارزیابی میکند و این امواج نمیتوانند کل طول
عصب را بررسی کنند( .)80بنابراین در صورت وجود موارد
غیرطبیعی در پروگزیمال عصب ،پلی نوروپاتی تشخیص داده
نمیشود .تستی که میتواند کل طول عصب شامل قسمت
پروگزیمال را ارزیابی کند ،موج  Fاست .هدف این مطالعه بررسی
ارزش تشخیصی موج  Fدر بیماران مبتال به پلینوروپاتی دیابتی،
توسط مقایسه آن با روش معمول مطالعه هدایت اعصاب حرکتی
است .موج  Fنشاندهنده یک پاسخ تاخیری بهدنبال یک پاسخ
حرکتی است و به دنبال یک تحریکی الکتریکی سوپراماکزیمال در
اعصاب مختلط یا فقط حرکتی دیده میشود .موج  Fمیتواند انتقال
عصبی را در نورونهای اندامها ،گردن و لومبوساکرال نشان دهد.
از این موج میتوان برای تشخیص آسیبهای پروگزیمال نورونی
که سایر روشهای مطالعه هدایت عصبی نمیتوانند ،استفاده
کرد(.)84

گرجی و آزاده 01 /

نکات کاربردی

پیشنهاد می شود برای تشخیص پلی نوروپاتی در بیماران
دیابتی در مراحل اولیه از آزمون  Fبه جای تست های معمول
هدایت اعصاب حسی و حرکتی استفاده شود.

روش کار

این مطالعه به روش گذشتهنگر روی  841بیمار مبتال به
پلینوروپاتی دیابتی انجام شد .حجم نمونه از بین بیماران
مراجعهکننده به درمانگاه الکترومیوگرافی بیمارستانهای زیرنظر
دانشگاه ( IOWAایالت آیووا؛ ایاالت متحده آمریکا) از  8اکتبر
 0282تا  7سپتامبر  0281به روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شد .در ابتدا در بیمارستان های یادشده پرونده افراد مبتال به
پلینوروپاتی دیابتی (دارای اطالعات الکترودیاگنوستیک آنها)
استخراج شد ،سپس به هر پرونده یک شماره اختصاص داده شد و
پرونده های با شماره زوج جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند.
معیارهای ورود به مطالعه ،بیماران دیابتی با احساس سوزش،
سوزن سوزن شدن و بیحسی در اندام ها و قندخون ناشتا بیشتر از
 882میلیگرم بر دسیلیتر بود .معیارهای خروج از مطالعه ،سن زیر
81سال ،اختالل حس غیرقرینه ،بارداری و پلینوروپاتی به هر
علت دیگری (شارکوماریتوث ،نارسایی کلیه و کبد ،پلینوروپاتی
ناشی از شیمیدرمانی ،ویروس ،HIVکمبود ویتامین  B12و سندرم
تونل کارپال) بود .تمام بیماران به دلیل اینکه کاهش دما منجر به
کاهش سرعت هدایت پیام عصبی میشود ،قبل از مطالعه در اتاق
گرمی قرار گرفتند .همچنین به ازای هر یک درجه دما زیر 40
درجه سانتیگراد %4 ،سرعت طبیعی عصب ،به سرعت اندازهگیری
شده اضافه شد .برای اندام با دمای زیر  09درجه سانتیگراد از
حوله گرم برای گرمکردن آن استفاده شد( .)84از دستگاه ترالی
( EMGشرکت پزشکی میکان ،گوانگژو ،چین) برای انجام تست
اعصاب حسی وحرکتی استفاده شد .تست های معمول اعصاب
حرکتی برای اعصاب پرونئال ،تیبیال ،مدیان و اولنار و تست های
معمول اعصاب حسی برای اعصاب حسی اولنار و مدیان انجام
شد .برای تست اعصاب حرکتی و حسی ،سه متغیر شدت ،سرعت
و تاخیر هدایت عصبی اندازهگیری شد .از الکترودهای
تحریککننده و ثبتکننده سطحی برای اندازهگیری متغیرهای تست
اعصاب حرکتی و حسی و موج  Fاستفاده شد .برای ارزیابی تست
اعصاب حرکتی ،عصب مورد نظر تحریک و از عضله دیستال ثبت
شد .محل قرار گرفتن الکترود تحریککننده روی عصب و محل
قرار گرفتن الکترود ثبتکننده روی عضله در محل اتصال توده و
تاندون عضله است .برای ارزیابی تست اعصاب حرکتی ،زمان
پالس الکتریکی 022میلیثانیه و شدت جریان 02-72میلیآمپر
تنظیم شد تا یک تحریک سوپراماکزیمال ایجاد شود .فیلتر فرکانس
باال و پایین دستگاه به ترتیب  40و  82کیلوهرتز تنظیم شد .برای
انجام تست معمول حرکتی اعصاب مدیان و اولنار ،اعصاب مدیان
و اولنار در ناحیه آرنج و مچ تحریک شد و عصب مدیان در عضله
ابداکتور پولیسیس برویس و عصب اولنار در عضله ابداکتور
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دیجیتی مینیمی ثبت شدند .برای تست عصب حرکتی عصب
پرونئال ،در گردن فیبوال و ناحیه مچ پا تحریک و در عضله
اکستانسور دیجیتروم برویس ثبت شد .برای تست اعصاب حسی،
زمان پالس الکتریکی 022میلیثانیه وشدت در دامنه 7-42
میلیآمپر تنظیم شد تا یک تحریک سوپراماکزیمال ایجاد شود.
فیلترها مانند تست اعصاب حرکتی تنظیم شد( .)87برای
اندازهگیری تست اعصاب حسی ،از تحریک آنتیدورمیک عصب
حسی (تحریک به سمت گیرنده حسی) استفاده شد .محل الکترود
تحریککننده در تست اعصاب حسی ،روی عصب و محل
الکترود ثبتکننده در مسیر عصب بود .برای ثبت آنتیدورمیک
اعصاب مدیان و اولنار ،این اعصاب در محل مچ دست تحریک و
عصب مدیان در انگشت اشاره و عصب اولنار در انگشت کوچک
ثبت شدند .تاخیر موج  Fبرای اعصاب مدیان ،اولنار ،پرونئال و
تیبیال انجام شد .برای اندازهگیری موج  Fاز یک برنامه که در
 Nihon Kohden Neuropakنصب شده بود استفاده کردیم .پهنای
فیلتر 4-02کیلوهرتز ،آمپلیفایر  722میکروولت /بخش و سرعت
رفت و برگشت برای اندام فوقانی  7میلی ثاننیه /بخش و برای
اندام تحتانی 82میلی ثانیه /بخش تنظیم شد .فرکانس 8هرتز و
پهنای پالس الکتریکی  2.8میلیثانیه تنظیم و تحریک به صورت
آنتیدورمیک انجام شد .برای ارزیابی موج  ، Fده تحریک
سوپراماکزیمال در مچ دست یا پا ایجاد شد تا تاخیر موج F
 Fبا نوموگرام height-
اندازهگیری شود .تاخیر موج
latencyمقایسه شد( .)82محدوده باالی مقادیر نرمال در نوموگرام
 ، height-latencyمیانگین به اضافه دوبرابر انحراف معیار برای هر
قد داده شده است( .)82،85دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه 02
( ،IBMشیکاگو ،آمریکا) آنالیز شد .اطالعات توصیفی بصورت
درصد و فراوانی گزارش شدند .برای اطالعات تحلیلی از تست
دقیق فیشر استفاده شد P-value .کمتر از 2/27معنادار در نظر
گرفته شد.

یافته ها

در این مطالعه گذشتهنگر اطالعات الکترودیاگنوز  841بیمار
مبتال به پلینوروپاتی دیابتی از پرونده آنها استخراج شد .برای
ارزیابی درصد موارد غیرطبیعی از تست اعصاب حرکتی و حسی
و موج  Fاستفاده شد .مطالعات هدایت عصبی شامل اندازهگیری
دامنه و سرعت هدایت اعصاب بود .برای تشخیص موارد
جدول 2-مقایسه یافتههای سرعت و موج  Fدر جمعیت بررسی شده
موج F
عصب
)٪19(840/841
عصب حرکتی مدیان
)٪98(52/55
عصب حرکتی اولنار
)٪94(848/848
عصب حرکتی پرونئال
)٪95(844/841
عصب حرکتی تیبیال
عصب حسی مدیان
عصب حسی اولنار
عصب حسی سورال

غیرطبیعی ،سرعت و دامنه هر بیمار اندازهگیری و با مقدار طبیعی
مقایسه شد و در صورت کمتر بودن نسبت به مقدار طبیعی بهعنوان
غیرطبیعی گزارش شد .میانگین سنی بیماران تقریبا  22سال بود.
 %47/7از بیماران را زنان و  %27/7را مردان تشکیل میدادند .سایر
اطالعات دموگرافیک در جدول شماره  8ارایه شده است .جدول
شماره  0درصد موارد غیرطبیعی اعصاب مختلف را در بیماران
پلینوروپاتی دیابتی نشان میدهد .در این جدول درصد موارد
غیرطبیعی سرعت اعصاب با درصد موارد غیرطبیعی موج F
مقایسه شده است .نتایج این مطالعه در مورد عصب حرکتی مدیان،
نشان داد از  841بیمار بررسی شده 27 ،بیمار سرعت غیرطبیعی
داشتند درحالیکه تاخیر موج  840 ،Fبیمار از  841بیمار ارزیابی
شده را غیرطبیعی گزارش کرد ( .)p<2/228همچنین در ارزیابی
عصب حرکتی اولنار ،با اندازهگیری سرعت عصب %84 ،و با تاخیر
موج  %55 ،Fموارد ،غیرطبیعی گزارش شدند ( .)p<2/228در
ارزیابی عصب پرونئال با بررسی سرعت هدایت عصب  824بیمار
و با تاخیر موج  848، Fبیمار غیرطبیعی بودند (.)p<2/228
جدول  .8اطالعات دموگرافیک افراد شرکت کننده
متغیر
سن
جنس
مدت زمان ابتال به دیابت
شاخص توده بدنی
قند خون ناشتا

مقدار
22/4±82/47
زن(75)41/7
مرد(98)21/7
2/41±4/44
05/81±7/4
082/51±2/5

در بررسی عصب حرکتی تیبیال ،از میان  841بیمار ،با
اندازهگیری سرعت هدایت عصب 92 ،بیمار و با تاخیر موج 844 ،F
بیمار ،موارد غیرطبیعی نشان دادند ( .)p<2/228در نتیجه در مقایسه
سرعت هدایت عصب با تاخیر موج  ،Fموج  Fموارد غیرطبیعی را
به طور قابل مالحظهای بیشتر آشکار میکند ،بنابراین موج  Fنسبت
به سرعت هدایت عصب ،ارزش بیشتری در تشخیص پلینوروپاتی
دیابتی دارد .جدول شماره  4درصد موارد غیرطبیعی اعصاب مختلف
را با روش اندازهگیری دامنه و موج Fمقایسه میکند .طبق نتایج
جدول ،موج  Fموارد غیرطبیعی بیشتری دارد ،بنابراین موج ،F
نسبت به دامنه و سرعت هدایت اعصاب موارد غیرطبیعی بیشتری را
در بیماران پلینوروپاتی دیابتی ،آشکار میکند.

سرعت
)٪44(27/841
)٪85(84/55
)٪54(824/848
)٪28(92/841
)٪47(20/841
)٪48(09/52
)٪52/4(884/841

P-value
>2/228
>2/228
>2/228
>2/228
-
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جدول .4موارد غیرطبیعی اعصاب مختلف بر حسب دامنه و موج F
دامنه(غیرطبیعی/طبیعی)
عصب
(44/841 )٪00/9
مدیان حرکتی
(800/841)٪10/4
مدیان حسی
(81/55)٪80/8
اولنار حرکتی
(882/841)٪54/4
اولنار حسی
(15/841)٪71/5
تیبیال حرکتی
(822/841)٪25/7
پرونئال
(840/841)٪19/8
سورال

بحث

در این مطالعه ما بهطور اختصاصی تاخیر حداقل موج  Fرا
بررسی کردیم .در مطالعات قبلی سایر متغیرهای موج  Fمانند
حداکثر تاخیر یا میانگین تاخیر موج  Fبررسی شده بود(.)81
تستهای معمول هدایت اعصاب شامل تست هدایت اعصاب
حرکتی و تست هدایت اعصاب حسی ،سرعت ،دامنه و تاخیر را
فقط در قسمت دیستال اعصاب بررسی میکنند ،درحالی که موجF
میتواند کل طول عصب را بپیماید( .)89،02در نتیجه اگر موارد
غیرطبیعی در قسمت پروگزیمال عصب باشد با اندازهگیریهای
معمول هدایت عصبی ،مشخص نشده و فردی با پلینوروپاتی
طبیعی گزارش میشود و در این حالت فقط با ارزیابی موج F
بیماری تشخیص داده میشود .تشخیص موارد غیرطبیعی بیشتر با
موج  Fنسبت به تست هدایت اعصاب حسی و حرکتی در مطالعه
حاضر این را تایید میکند .بنابراین در درگیری قسمت پروگزیمال
اعصاب ،فقط موج  Fمیتواند پلینوروپاتی را تشخیص دهد(.)84
همچنین موج  Fدر اعصاب اندام تحتانی موارد غیرطبیعی بیشتری
نسبت به اعصاب اندام فوقانی نشان میدهد که باتوجه به ماهیت
بیماری پلینوروپاتی (که بیشتر دیستال اعصاب را درگیر میکند)
توجیه میشود .در این راستا مطالعه دیگری نشان داد موج  ، Fدر
پلینوروپاتی دیابتی نسبت به سایر پلینوروپاتیها موارد غیرطبیعی
را بیشتر آشکار کرده است که نشان میدهد موج  Fدر تشخیص
پلینوروپاتی دیابتی ارزش زیادی دارد( .)08دنگلر و همکاران در
این راستا نشان دادند ،موج  Fبیش از سایر روشها توانایی
تشخیص ارسال پاسخ عصبی را فارغ از محل عصب و یا اندازه
عصب دارد .طبق نتایج مطالعه حاضر ،موج  Fتوانایی تشخیصی
بیشتری در مقایسه با روش معمول هدایت اعصاب حسی و
حرکتی ،برای تمام اعصاب بررسی شده چه در اندام تحتانی و چه
اندام فوقانی داشت(.)00
با این حال موج  Fدر مراحل اولیه پلینوروپاتی که
ارزیابیهای معمول نمیتوانند موارد غیرطبیعی را آشکار کنند
کاربرد دارد .در مراحل پیشرفتهتر بیماری که تست هدایت اعصاب
حسی و حرکتی نیز موارد غیرطبیعی را نشان میدهند ،به دلیل
ایجاد ناراحتی این موج برای بیمار و نیز زمان طوالنی ثبت آن،
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موج F
(840/841)٪19

P-value
>/228

(52/55)٪98

>/228

(844/841)٪95
(848/848)٪94

>/228
>/228

نباید از موج  Fاستفاده کرد و استفاده از ارزیابیهای معمول هدایت
عصبی در اولویت است(.)04
در مطالعات قبلی اندازهگیری دامنه عصب حسی سورال
بیشترین موارد غیرطبیعی را نشان داده و بر آن تاکید میشد(.)08
طبق نتایج این مطالعه ،بین تمام اعصاب و نیز بین مطالعات معمول
هدایت عصبی و موج  ، Fموج  Fعصب تیبیال ،بیشترین موارد
غیرطبیعی را نشان میدهد .همچنین در بیماران با تشخیص قطعی
پلینوروپاتی ،موج  Fعصب تیبیال بیشترین موارد غیرطبیعی را
نشان داد ( %95برای موج  Fعصب تیبیال و  %24برای تست
هدایت عصب حسی سورال) .بنابراین در بیماران مشکوک به
پلینوروپاتی دیابتی ،موج  Fعصب تیبیال اولین متغیر و عصبی
باشد که بررسی میشود .در مطالعه ساتیا و همکاران ،پاسخ
تاخیری موج  Fبرای تشخیص نوروپاتی ،فارغ از عامل زمینهای
مثل دیابت ،ارزیابی و نتایج مشابه مطالعه ما حاصل شد( .)84سایر
مطالعات موج  Fرا از نظر حداکثر پاسخ تاخیری ،کرونودیسپرشن
و یا تاکیدیسپرشن بررسی و نتایج را گزارش کردهاند(.)04،07
پراکاش و همکاران در سال  0289هدایت عصبی در بیماران مبتال
به پلینوروپاتی دیابتی را بررسی کردند و همراستا با نتایج مطالعه
ما نشان دادند سرعت و دامنه اعصاب در بیماران پلینوروپاتی
دیابتی غیرطبیعی است ،اما این موارد غیرطبیعی تنها در اعصاب
پرونئال و سورال بود و اعصاب اندام فوقانی (مدیان،اولنار) مورد
غیرطبیعی نشان ندادند ،اما موج  Fدر تمام اعصاب موارد
غیرطبیعی نشان داد .در این مطالعه برخالف مطالعه ما موارد
غیرطبیعی موج  ،Fبا موارد غیرطبیعی سرعت و دامنه مقایسه نشد.
همچنین حجم نمونه این مطالعه کم بود( .)02در مطالعه راینا و
همکاران در سال  ، 0281موارد غیرطبیعی موج  Fدر سه گروه
افراد سالم ،افراد دیابتی بدون عالیم عصبی و افراد دیابتی با عالیم
عصبی مقایسه شد .همسو با نتایج مطالعه ما موارد غیرطبیعی موج
 ،Fدر بیماران دیابتی با عالیم ،به میزان قابل مالحظهای نسبت به
بیماران سالم و بیماران دیابتی بدون عالیم بیشتر بود(.)05
در مطالعه سانگیتا و همکاران در سال  0281موارد غیرطبیعی
موج  ،Fبین بیماران مبتال به پلینوروپاتی دیابتی و افراد سالم
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بررسی شد .برخالف مطالعه ما ،درصد موارد غیرطبیعی موج  Fبا
درصد موارد غیرطبیعی سرعت و دامنه اعصاب حسی وحرکتی،
مقایسه نشده بود و موارد غیرطبیعی موج  Fدر افراد دیابتی با افراد
سالم تنها در دو عصب مدیان وتیبیال مقایسه و متغیرهای مختلف
موج  ،Fاندازهگیری شد .همسو با نتایج مطالعه ما ،تاخیر موج  Fو
موارد غیرطبیعی آن در بیماران دیابتی به میزان قابل مالحظهای
نسبت به افراد سالم بیشتر است (.)01
ارزیابی اطالعات الکترودیاگنوستیک در یک نوع خاص
پلینوروپاتی (پلینوروپاتی دیابتی) و مقایسه تست موج  ،Fبا
تست های روتین اعصاب حرکتی وحسی ،از نقاط قوت این
مطالعه هستند که باعث ارزیابی اختصاصیتر میشود .حجم نمونه
باال ،نتایج مطالعه را قابل استناد میکند .گذشتهنگر بودن مطالعه
نقطه ضعف آن بود که دسترسی به بیمار و گروه کنترل برای حذف
موارد مثبت کاذب را محدود میکرد .بنابراین یک مطالعه آیندهنگر
بدون محدودیت دسترسی و پیگیری بیماران برای مطالعات آینده
پیشنهاد میشود.

موجود نبود که باعث شد تعداد اعصاب ارزیابی شده برای اعصاب
مختلف برابر نباشد.

قدردانی

نویسندگان از کارکنان درمانگاه طب فیزیکی دانشگاه آیووا
امریکا تشکر میکنند.

مالحظات اخالقی

از بیماران رضایت نامه شفاهی برای استفاده از اطالعات
پرونده آن ها گرفته شد .و کد اخالقی مقاله
 IR.NUI.REC.1396.3.759می باشد.

منابع مالی

منابع مالی ندارد.

منافع متقابل

نتیجه گیری

نویسندگان منافع متقابلی از تالیف و انتشار این مقاله ندارند.

براساس نتایج ،ارزیابی تاخیر هدایتی با موج  Fبا دقت بیشتری
نسبت به تست معمول هدایت اعصاب حسی و حرکتی میتواند
پلینوروپاتی دیابتی را در مراحل اولیه تشخیص دهد .مطالعات
بیشتری در این زمینه توصیه میشود.

مشارکت مولفان

ز گ در طراحی ،اجرا و تحلیل نتایج نقش داشته و نسخه
نهایی را مطالعه و تایید کرده است.
ح آ در طراحی ،اجرا و تحلیل نتایج نقش داشته و نسخه نهایی را
مطالعه و تایید کرده است.
ز گ .ویرایش کامل متن فارسی و خالصه انگلیسی این مقاله را
برعهده داشتند.
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گذشتهنگر بودن از محدودیت های این مطالعه است و امکان
ایجاد گروه کنترل برای حذف اثر مثبت کاذب وجود نداشت.
همچنین برای هر بیمار برخی اعصاب ارزیابی نشده و مقادیر آن
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