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 در مورد سندرم تونل کارپال، چه می دانید؟

 

 

 

ايي ًطاًِ ّای ًاخَضايٌذ ... خَاب رفتگی هکزر دست ّا ، گشگش کف دست ، کاّص قذرت ٍ اًعغاف اًگطتاى، 

تزٍس عَالًی هذت ٍ هذاٍم ايي ًطاًِ ّا      . هوکي است تاعث ضَد درتارُ استفادُ ّويطگی اس دستاًتاى ًگزاى ضَيذ 

 .هی تَاًذ ًطاًِ ايجاد تيواری تًَل کارپال تاضذ 

 گاّی تِ دًثال اس تيي رفتي قذرت اًعغاف اًگطتاى، غذا خَردى، هسَاک سدى ٍ حتی لثاس پَضيذى تقزيثاً غيزهوکي 

 .هی ضَد

 

 

 داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذيزيت اهَر پزستاری–هعاًٍت درهاى 

 بیمارستان سینا
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 تونل کارپال چیست؟
ايي عػة تِ اًگطت ضست ٍ قسوتی اس کف . تًَل کارپال، لَلِ ای در هچ است کِ عػة هياًی در آى قزار دارد

ٍقتی هچ . ًيوی اس اًگطت سَم حس هی دّذ دست کِ هٌتْی تِ ايي اًگطت هی ضَد، اًگطت اضارُ، اًگطت هياًی ٍ

دست در حالت تذی قزار تگيزد، فضای کافی تزای عػة هذياى ٍجَد ًذارد ٍ تِ ايي عػة فطار ٍارد 

ّوچٌيي ٍقتی ايي لَلِ هلتْة ضَد ٍ آسية تثيٌذ، تِ عػة ّن غذهِ ٍارد هی آيذ کِ تاعث سَسش ٍ خارش،  .هی ضَد

 .کزخ ٍ تی حس ضذى، ضعف يا درد در اًگطت ّا هی ضَد

ّوچٌيي ضيَع ايي تيواری در سًاى تيطتز اس هزداى است، تِ .  سالگی دچار ايي عارضِ هی ضًَذ60 تا 30تيطتز افزاد در 

ايي حالت هوکي است تِ دليل تغييزات َّرهًَی ٍ . عَری کِ سًاى پٌج تزاتز تيطتز اس هزداى تِ ايي تيواری هثتال هی ضًَذ

پزکاری تيزٍئيذ، فطار  تزخی ضزايظ هاًٌذ تارداری ٍ تزخی تيواری ّا هاًٌذ. تِ ّن خَردى تعادل هايعات تذى اتفاق تيفتذ

 .خَى تاال، پَکی استخَاى، چاقی ٍ دياتت ّن تا اتتال تِ ًطاًگاى تًَل کارپال ارتثاط دارًذ

: درمان

اٍليي اقذام . رٍش ّای هختلفی تزای درهاى ايي تيواری ٍجَد دارد. خَضثختاًِ ايي تيواری دردًاک قاتل درهاى است

اگز ًتيجِ . درهاًی، هوکي است تستي ضثاًِ اًگطت ّا تا آتل يا ًَارّای هخػَظ تِ هذت چٌذ ّفتِ ٌّگام خَاب تاضذ

. هَفقيت آهيش ًثاضذ، در عَل رٍس ّن تستي ايي ًَارّا ٍ آتل تَغيِ هی ضَد

عالين هعوَال تا درهاى ّای دارٍيی تْثَد پيذا هی کٌذ، اها .  در هزحلِ تعذ، هوکي است درهاى ّای دارٍيی آغاس ضَد

 درغذ هَفقيت آهيش است، اها تْثَد کاهل چٌذ هاُ عَل 85جزاحی تا .  درغذ هَارد ًياس تِ جزاحی دارد50ًْايتا 

 .هی کطذ
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 :توصیه به خانم هاي خانه دار

ٌّگام اًجام کارّای خاًِ هاًٌذ گزدگيزی، ضستي ظزف ٍ جارٍ کزدى، هوکي است دست در حاالت تذ ٍ  .1

تِ ّويي دليل تَغيِ هی ضَد . ًاهٌاسثی قزار گيزد ٍ ايي حاالت، تاعث ايجاد آسية ّای اسکلتی عضالًی ضَد

 .ٌّگام اًجام کارّای خاًِ تِ ٍضعيت ٍ ًحَُ قزار گزفتي هچ دستتاى تَجِ کٌيذ

 

 

 

 

 .اس اًجام حزکات تکزاری ٍ کارّايی کِ ًياس تِ فطار ٍ ًيزٍی سياد دارًذ، تا حذ اهکاى خَدداری کٌيذ .2

ُ اًذ، استفادُ کٌيذ .3 هاًٌذ هاضيي . اس ٍسايل ٍ تجْيشاتی کِ تزای کاّص آسية ّا ٍ جزاحات هچ دست عزاحی ضذ

 .ظزفطَيی ٍ جارٍتزقی

تزای راحت تز کزدى کار ٍ ًياس کوتز تِ ًيزٍی سياد سعی کٌيذ کارّا را تِ رٍش آساى تزی اًجام دّيذ؛ هثال تزای  .4

در آب گزم ٍ پَدر  يا هايع ظزٍف تا دست تْتز است لثاسْا ٍ يا ظزف ّا را چٌذ دقيقِ لثاس ٍ يا  ضست ٍضَی

 .ضستطَ قزار دّيذ تا ٌّگام ضست ٍضَ ًياس تِ فطار اضافِ ًثاضذ ٍ راحت تز تويش ضَد

تزخی ٍسايل تزقی هاًٌذ آتويَُ گيزی ٍ چزخ گَضت هوکي است ٌّگام . دستتاى را در هعزؼ ارتعاش قزار ًذّيذ .5

 .ٌّگام کار دستتاى را رٍی تذًِ ايي ٍسايل قزار ًذّيذ. کار ارتعاش ايجاد کٌٌذ

 .ٌّگام کار استزاحت ّای هتَالی اًجام دّيذ. تِ هذت عَالًی ٍ دريک حالت کار ًکٌيذ .6

 .ّز ٍقت در دستاًتاى احساس درد ٍ تی حسی کزديذ، دست اس کار تکطيذ .7

 در غَرت احساس ّزگًَِ ًاراحتی ٍ ٍجَد عالين سزيعاً تِ پشضک هزاجعِ کٌيذ تا ًسثت تِ تطخيع ٍ درهاى تِ  .8

 .هَقع اقذام کٌذ


