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چه عواملی موجب سندرم تونل کارپال می شوند؟
مصمول الت منخصی برای سندرا تونی کیارپیاد و یود
ندارد .چرا کا ممرای کارپاد باریک و سفت و سخت است
و در هر بمانی تورا یا التهاب در این مننقیا بیا و یود
بیاید ،اصب مدیاط می تواند فنرده اود و میو یب درد
اود .االئم ممکن است در یک یا هر دو دست ظاهر اوند
(مصمول االئم در دستی کا بینتر استفاده مینود ظیاهیر
مینوند).
ایر این مشکل درمان نشود چه اتفاقی رخ میدهد؟

داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی مانند ایبوپروفن و
ناپروکسن ،همراه با کمپرس سرد ،ممکن است درد را
کاهش دهد.
در عورر نیاب با نور مصمودبا عورر سرپاییی (بیا
این مصنی کا اما در ین امی بییدار و هیوایییار
هستید) تتتبی سی موضصی را ی انمیاا میی
اود .ربان پوااننده بالی تونی م دست با مناور اب
بین بردط فنار ند مینود.
آیا میتوان از سندرم تونل کارپال جلوویویور

در ابتدا ،االئم سندرا تونی کارپاد ظاهر مینوند و اب بین
میروند ،اما هماط نور کا بیماری بدتر میینیود ،ایالئیم
ممکن است ثابت اوند .درد ممکن است با بابو تا ایانیا
گسترش یابد .با گذات بماط ،در عیورر ایدا درمیاط،
سندرا تونی کارپاد می تواند مو ب تیتیلیییی ا یالر
انگنت است دست اما اود (آتروفی) .تی با درمیاط،
درر و ا ساس ممکن است هرگز با نور کامی دوبیاره
بهبود نیابند.



درمان :استراحت و عدم تحرک



الی اعلی مانند دیابت یا آرتریت با درماط نیاب دارند .پس
اب آط پزاک اما ممکن است برای استرا ت دست و م
دست ،استفاده اب م بند برای متدود کردط یرکیت را
توعیا کند .استفاده اب م بند در اب برای لوگیری اب
پیچش م دست در هنگاا خواب ،کا می تواند میو یب
اود االئم اود ،ائز اهمیت است.
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سندروم تونل کارپال

کرد؟
اگرچا هی روش مصینی برای لوگیری اب سینیدرا
تونی م دست و ود ندارد ،اما این کارها می تیوانینید
کمک کننده بااند:



وضصیت ایستادط و ننستن خوب
استفاده اب ابزارها و میز کامپیوتر ارگونومیک
کنش دستاط و م دست با نور منام
استرا ت مکرر ،تکیا دادط و تغییر مو صیییت در
نود کارهای روبمره

تونی کارپاد،گذرگاه باریکی در م دست نرا کیا
دست اما است کا اباستخواط ها و ربان هاساخیتیا
اده است .اصب مدیاط ،کا ا ساس و رکت را در
انگنت است و سا انگنت اود کنترد میکند ،اب نرین
این گذرگاه همراه با تاندوط ها با سمت انیگینیتیاط و
.انگنت است ریاط دارد هنگامی کاف ا برای ایین
اصب تنو اود و یا اصب فنرده اود ،بیی سیی،
سوبط سوبط ادط ،ضصا یا درد در دست ایماد مینود
کا این منکی تتت انواطسندرا تونی کارپاداناختا
مینود.

دانشگاه امام صادق(علیه السالم) پردیس خواهران
معاونت دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی
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 درد ،بی سی و گزگز در سمت هایی کا توسط این
اصب تغذیا می اوند( .یصنی در انگنت هیای ایسیت،
اااره ،وسط و انگنت لقا در سمت کا دست ،ا سیاس
می اود .این االئم می تواند در هما ی این انگنتاط بااد
یا فقط در یک یا چندتای آنها بااد).
 درد و بی سی هنگاا اب هم اب االئم ایایید آط
است .درد های ابانا اموما با خانر خم بودط یا باب بودط
نولنی مدر م دست در بیر سر یا بالنت فرد اتفاق می
افتد.
 کار های مصمود روبانا مثی رانندگی ،نیگیا داایتین
فنماط و تایپ کردط هم ممکن است درد را بدتر کند.

چه کسانی دچار سندرم تونل کارپال میشوند؟

بناط سا برابر بینتر اب مرداط با سندرا تیونیی می
دست مبتال مینوند .ارایط خاعی نیز می تیوانینید
خنر ابتال با این منکی را افزایش دهند .این ارایط
ها ابارتند اب :دیابت ،نقرس ،کم کاری تییروئییید ،و
آرتریت روماتیسم ،بیارداری ،پییی
اکستگی م دست.

خیوردگیی ییا
عوارض :
خنر التهاب تاندونها در بیمارانی کا با و یود گرفتیاری

 فلج انگنتاط است ،اااره ،میانی و نصیا انیگینیت
چهارا در بص ی موارد

م دست و بروب االیم ) C.S.Tسندروا استرس پس اب
ضایصا) با هماط فصالیت های سیابن ادامیا میی دهنید،

 ادا توانایی در گرفتن اایاء و افتادط اایا اب دست

و ود دارد .افزایش فنار روی کاناد کارپیاد و نرسییدط
 تغییر اکی ناخنها و خنکی پوست دست و انگنتاط
ساسیت با سرما

خوط با این نا یا مو ب اب دسیت دادط تتیرم می
دست و عدمار اصبی دی و ماندگار می اود.

درد و بی حسی یاهی اوقات با ماساژ دادن دست و یا
تکان دادن آن ،بهتر می شود.
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