
 

 

 

Carpal tunnel syndrome  

 حرکت ورزشی مناسب برای  کاهش درد  مچ دست و خواب رفتن انگشت ها 9

 م. بصیری 

 

 منابع:

 

 Brunner & suddarth (4002) Medical surgical Nursing  

  Patient teaching (4004) reference manual  

 C.S.T available on

http://www.mdconsult.com/, Eٍlsevier clinical reference 

system (8002)  

 5931مهر ماه 

http://www.mdconsult.com/


 

 تونل کارپال چیست؟

تونل کارپال، کانالی در مچ است که عصب میانی در آن قرار دارد. این                   

عصب به انگشت شست و قسمتی از کف دست، انگشت اشاره، انگنشنت              

میانی و نیمی از انگشت سوم حس می دهد. وقتی مچ دست در حنالنت             

بدی قرار بگیرد، فضای کافی برای عصب مدیان)عصب میناننیو ودنود                 

ندارد و به ای  عصب فشار وارد می شود. همچنی  وقتی ای  تونل ملتهب               

شود و آسیب ببیند، به عصب هم صدمه وارد می آید که باعث سوزش و                

 خارش، کرخ و بی حس شدن، ضعف یا درد در انگشت ها می شود.

 

 

 

 عالیم:

عالیم شامل ضعف یا بی حسی در یك یا هر دو دست، مور منور شندن،           

سوزش و خواب رفت  انگشتان یك یا هر دو دست، درد شدید دست بنه                

خصوص در ناحیه مچ دست، پخش شدن درد تا ناحیه آرنج، اخنتنالل در              

حرکت انگشتان، کاهش قدرت حمل وسایل و اشیا مانند کیف دستی و در             

موارد شدید، تحلیل رفت  و ضعف در بافت ماهیچه ای اطراف شست منی        

 باشد.

 :توصیه های الزم در درمان حمایتی

        .از تکرار اعمالی که باعث شروع درد می شود خودداری نمائیند

در صورتی که امکان توقف فعالیت ها ودود ندارد، آن ها را  به           

 نحوی تغییر دهید که مچ دست تحت فشار نباشد.

              استرس به همراه فعالیت می تواند صدمه بیشتری وارد کننند

 بنابرای  کنترل استرس نقش بسزائی در کاهش درد دارد.

             توده داشته باشید که آتل حرکات را محدود می کند و در ابتدا

باعث بیشتر شدن درد می شود ولی با استفاده مداوم، متنودنه             

 اثرگذاری و کم شدن درد می شوید.

 درمان دارویی -2

شامل ضد التهاب های استروئیدی مثل کورتون ها و غیراستروئیدی             
 مثل ایبوبروف ، دیکلوفناک و پیروکسیکام می شود باید توده باشید که:
در صورت استفاده از داروهای ضد التهاب استروئیدی خوراکی، معده             
نباید خالی باشد و در صورت تجویز پزشك باید با آنتی اسید و آب                   

 فراوان میل شود.
ممک  است به شما توصیه شود که یك داروی کورتونی را به درون                

ساعت   22کانال مچ دست تزریق کنید پس از تزریق باید حداقل تا                
 استراحت داشته باشید.

روز نباید از داروهای ضند النتنهنابنی               7سال بیش از      56افراد باالی   

 غیراستروئیدی بدون تجویز پزشك استفاده کنند.

 درمان جراحی -3

در صورتی که با اقدامات غیردراحی مشکل برطرف نشود، نیاز به                 
دراحی مطرح می شود. دراحی معموال عالئم را بر طرف می کند به                
ویژه زمانی که عصب دچار آسیب دائمی نشده باشد در ای  عمل                   
دراحی رباطی که بر روی عصب مدیان مچ دست می گذرد برش داده              
 می شود و بدی  وسیله فشار روی عصب و مچ دست برداشته می شود.

  

ممک  است فرد در نیمه شب، بر اثر خواب رفت  دست و بی حسی آن بیدار 

شود. تکان دادن دست و قرار دادن دست در آب اوضاع را کمی بهتر منی                  

کند، اما روند بیماری هنوز ادامه دارد. بعد از چند ماه یا چند هفنتنه دسنت                 

دچار ضعف شدید می شود و انگشتان حتی نمی توانند سبك تری  اشیا را               

بگیرند و نگه دارند و دست قدرت خود را از دست می دهد. ای  سنلنسنلنه                    

اتفاقات ناخوشایند ممک  است هر کدام از ما را بترساند و منا را دربناره               

 استفاده همیشگی از دستانمان نگران کند..

 چه کسانی مبتال می شوند؟

شیوع ای  بیماری در زنان بیشتر از مردان است، به طوری که زننان پنننج        

برابر بیشتر از مردان به ای  بیماری مبتال می شوند. ای  حالت ممک  است               

به دلیل تغییرات هورمونی و به هم خوردن تعادل مایعات بدن اتفاق بیفتند.              

برخی شرایط مانند بارداری و برخی بیماری ها مانند پرکاری تیروئید، فشنار           

خون باال، پوکی استخوان، چاقی و دیابت هم با ابتال به سندرم تونل کارپال 

ارتباط دارند. از دیگر علل آن می توان به شکستگی استخنواننی کنه بنه           

عصب فشار می آورد و آرتریت مفاصل مچ دست مثل روماتیسم مفنصنلنی              

اشاره کرد. همچنی  فعالیت هایی که به مچ فشار وارد می کند مثل مشنت                

کردن، خم کردن مچ و گذاشت  دست زیر سر هنگام خنواب از عنوامنل               

 مستعدکننده فرد به سندرم تونل کارپ است.

 درمان:

هدف از درمان برطرف کردن فشار بر روی عصب مچ دست               

است به این منظور اقدامات زیر از سوی کادردرمانی به شما            

 پیشنهاد می شود:

 درمان حمایتی -5

 شامل:

     محدود کردن استفاده از دست

 یا تغییر شیوه استفاده از آن

استفاده از آتل 

ورزش 


