
 

 به یاد داشته باشید

 شما مهمترین عضو تیم درمان خود هستید 
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 مصطفی  خمینی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 

 سندرم تونل کارپال

 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت

8931  

 آموزش به بیمار : 

هنگام انجام کارهای خانه مانند گردگیری ،شستن -8
ظرف وجارو کردن ممکن است دست در حاالت بد و 
نامناسبی قرار گیرد و این حاالت باعث ایجاد آسیب 

های اسکلتی عضالنی شود. به همین دلیل توصیه می 
شود هنگام انجام کارهای خانه به وضعیت و نحوه قرار 

 گرفتن مچ دستتان توجه کنید. 

از انجام حرکات تکراری و کارهایی که نیاز به فشار -2

 و نیروی زیاد دارند، تا حدامکان خودداری کنید.

از وسایل و تجهیزاتی که برای کاهش آسیب ها و -9
جراحات مچ دست طراحی شده اند استفاده کنید. مانند 

 ماشین ظرفشویی و جاروبرقی

برای راحت تر کردن کار و نیاز کمتر به نیروی  -4
زیاد سعی کنید کارها را به روش آسان تری انجام 

 دهید.

دستتان را در معرض ارتعاش قرار ندهید.برخی  -5
وسایل برقی مانند آبمیوه گیری و چرخ گوشت ممکن 

است هنگام کار ارتعاش ایجاد کنند. هنگام کار دستتان 

 را روی بدنه این وسایل قرار ندهید.

به مدت طوالنی و در یک حالت کار نکنید. هنگام  -6

 کار استراحت های متوالی انجام دهید.

هروقت در دستتان احساس درد و بی حسی کردید ،  -7

 دست از کار بکشید.

درصورت احساس هرگونه ناراحتی و وجود عالیم  -1
سریعا به پزشک مراجعه کنید تا نسبت به تشخیص و 

 درمان به موقع اقدام  شود. 
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که از   (median nerve)در این بیماری عصب میانی        

میان کانال مچی (تونل کارپال) در سطح قدامی مچ دست          

حت فشار قرار می گیرد و نتیجه اش          تعبور می کند،    

درد و بی حسی انگشت شصت، نشانه و میانی و سطح             

خارجی انگشت چهارم دست است. این سندرم معموال         

حاصل حرکات تکراری و یکنواخت منتج از کار یا               

سندرم تونل کارپال بیشتر در زنان شایع        .سرگرمی است 

 .است

 پیش آگاهی

تعدادی از بیماران به درمان محافظه کارانه با داروهای            

ضد التهاب غیر استروئیدی و استراحت دادن مچ دست          

بریس مچ می تواند به نگهداشتن      .  مبتال بهبود  می یابند    

مچ در وضعیت خنثی و طبیعی کمک کند. اگر درمان             

محافظه کارانه شکست بخورد، بیمار ممکن است به            

جراحی رفع فشار ناحیه کانال مچی احتیاج پیدا کند که           

هدفش رفع فشار از روی عصب میانی است. تداوم بلند           

مدت این بیماری می تواند موجب آتروفی عضالت کف           

دست شود. ممکن است قدرت چنگ زدن دست تحت           

پس از درمان، سندرم تونل کارپال        .  تاثیر قرار گیرد   

  ممکن است مجددا در آینده عود کند

 عالئم و نشانه های تشخیصی     

 خس دادن مچ  سوزش، بی حسی و صدای خس احساس  ♦ 

ضعف دست در اثر تحت فشار بودن عصب که نهایتا             ♦ 
 منجر به تحلیل عضالت می شود 

 درد دست بخاطر تحت فشار بودن عصب   ♦ 

ضربه زدن به ناحیه تونل مچی موجب بدتر شدن              ♦ 
احساس گزگز، بی حسی و سوزش یا درد کف دست و               

 (Tunnel's sign)انگشتان مبتال میشود و نشانه تونل         
  .گفته می شود

اگر کاف فشار خون به دست بیمار بسته شود، درد،              ♦ 
سوزش و بی حسی مچ و دست تشدید می شود، زمانی که             
کاف فشار خون روی بازوی بیمار برای گرفتن فشار               

 سیستولیک بسته می شود.

 مانور فالن

 بیمار ساعدش را بطور افقی در هوا نگه داشته یا از پشت  

ای که مچ در       دو دست را به هم می چسباند به گونه           

ثانیه نگه    ۰۶گیرد، این وضعیت را      فلکسیون کامل قرار     

 . است ارد اگر کرخی و پارستزی ایجاد شد تست مثبتمید

 تست های تشخیصی 

یا مطالعات هدایت عصبی        (EMG)الکترومیوگرافی   

 نشانگر نقص عملکرد عصبی خواهد بود.

نشانگر تورم    (MRIتصویربرداری تشدید مغناطیسی )     

 عصب مدیان در تونل مچی خواهد بود.

 درمان

مچ مبتال به مدت دو هفته آتل شود تا در وضعیت طبیعی             

بماند یا اندکی به سمت بیرون باز می شود تا فشار روی              

 تونل کارپال کاسته می شود.

 (NSAIDتجویز داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی)         

 برای کاهش التهاب

در صورت ضرورت، ممکن است برای رفع فشار از عصب            

جراحی تا    .مدیان در ناحیه تونل مچی جراحی انجام شود        

درصد موفقیت آمیز است، اما بهبود کامل چندماه             58

 طول می کشد.

 


