
 (Carpal tunnel syndrome)  سندرم تونل کارپال

 عالئم سندرم تونل کارپال

 (Carpal tunnel syndrome) 
 با سوزش، بی حسی و مورمور  

 شدن انگشتان دست شروع 

 شود. ممكن است فرد  می

  خواب رفتن در نیمه شب، بر اثر

 بی حسی آن بیدار شود.  ودست 

 تكان دادن دست و قرار دادن دست

کند، اما روند بیماری هنوز ادامه دارد. بعد  بهتر می در آب اوضاع را کمی  

شود و انگشتان حتی  از چند ماه یا چند هفته دست دچار ضعف شدید می

ترین اشیا را بگیرند و نگه دارند و دست قدرت خود را از  توانند سبك نمی

 .دهد دست می

م از ما را بترساند و ما این سلسله اتفاقات ناخوشایند ممكن است هر کدا

را درباره استفاده همیشگی از دستانمان نگران کند. الزم نیست حتماً 

ای باشیم تا ابتال به این بیماری، ما را از  نوازنده پیانو یا یك تایپیست حرفه

کار بیكار کند. در اثر ابتال به این بیماری و از بین رفتن قدرت انعطاف 

و حتی لباس پوشیدن تقریباً  مسواک زدن انگشتان، غذا خوردن،

 .شود غیرممكن می

 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، انگشت 

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

کافی برای عصب مدیان)عصب میانی( وجود ندارد  فضای بگیرد، قرار بدی

شود. همچنین وقتی این تونل ملتهب شود و  و به این عصب فشار وارد می

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

 .شود ها می ف یا درد در انگشتحس شدن، ضع کرخ و بی

 عالیم

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

شدید دست به  دردسوزش و خواب رفتن انگشتان یك یا هر دو دست،

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

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

 اطراف ای ماهیچه بافت در ضعف و رفتن تحلیل ، شدید واردم در  و

 .باشد می شست

 شوند؟ چه کسانی مبتال می

شوند. همچنین  سالگی دچار این عارضه می 03تا  03بیشتر افراد در 

بیشتر از مردان است، به طوری که زنان پنج شیوع این بیماری در زنان 

این حالت ممكن  .شوند برابر بیشتر از مردان به این بیماری مبتال می

است به دلیل تغییرات هورمونی و به هم خوردن تعادل مایعات بدن اتفاق 

پرکاری  ها مانند و برخی بیماری ارداریب بیفتد. برخی شرایط مانند

هم با ابتال به  دیابت و چاقی ، استخوانپوکی  ، فشار خون باال ، تیروئید

کاربرهای تنیس بازان ، تایپیست ها ،  .سندرم تونل کارپال ارتباط دارند

و بطورکلی کسانی  آرایشگران و خیاطان کامپیوتر، کارگران خط مونتاژ و

. که فشارزیادی روی مچ دست خود وارد می کنند مستعد ابتال می باشند 

 کارهای در بخصوص خود دست مچ از حد از بیش که افرادی معموال

 علل دیگر از.  شوند می مشكل این دچار کنند می استفاده تكراری و ظریف

 آرتریت و آورد می فشار عصب به که استخوانی شكستگی به توان می آن

 هایی فعالیت همچنین. کرد اشاره مفصلی روماتیسم مثل دست مچ مفاصل

 گذاشتن و مچ کردن خم کردن، مشت مثل کند می وارد فشار مچ به که

 تونل سندرم به فرد مستعدکننده عوامل از خواب هنگام سر زیر دست

 .  است کارپ

 درمان

دردناک قابل خوشبختانه این بیماری 

های مختلفی برای  . روش درمان است

اولین  .درمان این بیماری وجود دارد

، ممكن است بستن  اقدام درمانی

ها با آتل یا نوارهای  شبانه انگشت

مخصوص به مدت چند هفته هنگام 

 .خواب باشد

اگر نتیجه موفقیت آمیز نباشد، در طول روز هم بستن این نوارها و آتل 

 .شود توصیه می

  . های دارویی آغاز شود در مرحله بعد، ممكن است درمان

 : شود می توصیه زیر داروهای از استفاده پزشك نظر تحت

 استروئیدها. تزریقی یا و خوراکی کورتیكواستروئید داروهای از استفاده ـ 

 عالئم و شوند می مدیان عصب اطراف التهاب کاهش باعث موقت طور به

 .کنند می کم را سندرم این

 لیدوکایین:  مانند موضعی کننده حس بی تزریق ـ 

 .شوند می ورم کاهش باعث ها دیورتیكـ 

  .باشد می مفید بیماران این برای نیز B6 ویتامین مكملـ 

درصد  03کند، اما نهایتا  های دارویی بهبود پیدا می عالیم معموال با درمان

 .موارد نیاز به جراحی دارد

        با و سرپایی صورت به را بیمار باشد، الزم جراحی عمل که صورتی در

 تونل پوشاننده رباط عمل این در.  کنند می عمل موضعی حسی بی

 طریق از اوقات برخی . شود کم فشار تا شود می بریده کارپال

 دوربین و آورند می بوجود را کوچك بسیار شكاف یك ، آندوسكوپی

 را جراحی عمل ، دوربین آن از استفاده با و کنند می آن داخل را کوچكی

 در سفتی و ورم مقداری است ممكن عمل این از بعد  .دهند می انجام

 دست بردن باال با سفتی و ورم این.  دباش داشته دوجو شده عمل ناحیه

 ممكن  .شود می برطرف انگشتان دادن حرکت و( قلب سطح از باالتر)

  . یابد التیام زخم تا باشد بند مچ به نیاز ، هفته چند برای است

، اما بهبود کامل چند ماه طول  درصد موفقیت آمیز است 50جراحی تا  

  .کشد می
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 جعفریم .

 دست مچ درد کاهش برای را مناسب ورزشی حرکت 9

 : انگشتان رفتن خواب و

 خم کردن دست به جلو ـ1

مچ دست را به آرامی به طرف جلو خم 
دست را در این ثانیه  0به مدت . کنید

این حرکت را سه بار  .وضعیت نگه دارید
 .مرتبه انجام دهید 03در روز و هر بار 

 خم کردن دست به عقب ـ2 

مچ دست را به آرامی به طرف عقب 
ثانیه دست را  0به مدت .خم کنید

این  .در این وضعیت نگه دارید
 03حرکت را سه بار در روز و هر بار 

  .مرتبه انجام دهید

 حرکت دست به پهلوـ 3

مچ دست صدمه دیده را به آرامی 
در پایان  .به پهلوها حرکت دهید

 0هر حرکت، دست را به مدت 
این حرکت را سه  .ثانیه نگه دارید

مرتبه نجام  03بار در روز و هر بار 
  .دهید

 حرکت کششیـ 4 

هر دو کف دست را روی میز قرار 
داده و به آرامی روی مچ دست، به 

 تا 00  به مدت.تكیه کنید طرف جلو
این  .بمانید وضعیت این در ثانیه 03

  .حرکت را سه بار تكرار کنید
 

 
 تقویت دستـ 5

با دست صدمه دیده یك توپ پالستیكی 

این  .ثانیه فشار دهید 0نرم را به مدت 

  . بار در روز انجام دهید 03حرکت را 

  
 

 کشش دست ـ 6

دیده را با دست سالم، مچ دست صدمه 
 03تا  00به جلو خم کرده و به مدت 

 .ثانیه نگه دارید

سپس همانند شكل، انگشتان دست 
صدمه دیده را با اندکی فشار به سمت 

ثانیه  03تا  00عقب برده و به مدت 
این حرکت را دو بار انجام .دارید نگه

  .دهید
 

 باز و بسته کردن انگشتان ـ7

آرامی با از بین رفتن گزگز می توان به 
به انجام حرکات قدرتی از نوع ایزومتریك 

 :  پرداخت که شامل حرکات بعدی است
انگشتان دست صدمه دیده را باز نموده و 
سپس به آرامی بر روی مفصل میانی 
انگشتان و تا ناحیه باالیی کف دست خم 

ثانیه در این  0دست را به مدت .کنید
این حرکت را سه بار .وضعیت نگه دارید

  .مرتبه انجام دهید 03و هر بار  در روز
 

 خم کردن مچ به جلوـ  8  

یك قوطی یا لیوان را با کف    
دست صدمه دیده گرفته و به طرف 

همانند شكل مچ .باال نگه دارید
دست را در همان وضعیت خم کرده 

این .ثانیه نگه دارید 0و برای مدت 
 03حرکت را سه بار در روز و هر بار 

تدریج وزن  به.دهیدمرتبه انجام 
  .شیء را افزایش دهید

 خم کردن مچ به عقبـ 9

شیء مشابه ای را با کف دست 
صدمه دیده به طرف پایین نگه 

مچ دست را همانند شكل .دارید
به طرف باال خم کرده و به مدت 

ثانیه در این وضعیت نگه  0
این حرکت را سه بار در .دارید

مرتبه انجام  03روز و هر بار 
  .دهید

 
 


