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 سندروم تونل كارپال 

 
 

 تعريف 

تونل   . تونل كارپال گويند  تنگي كانال عصب مچ دست را سندرم 

   كارپال لوله ايي است در مچ است كه عصب مياني در آن قرار دارد.

اين عصب به انگشتان شست و قسمتي از كف دست كه منتهي به 

شود انگشت اشاره و انگشت مياني و نيمي از انگشت   اين انگشت مي

 . سوم حس مي دهد 

 چگونه اين سندروم بوجود مي آيد ؟ 

گيرد فضاي كافي براي عصب وقتي مچ دست در حالت بدي قرار  

باعث  كه  شود  مي  وارد  فشار  عصب  اين  به  و  ندارد  وجود  مديان 

 .سوزش،خارش،بي حس شدن ، ضعف يا درد در انگشتان مي شود

 با چه عاليمي متوجه وجود بيماري مي شويم ؟ 

مور مور    ،  عاليم شامل ضعف يا بي حسي در يك يا هر دو دست

درد   ،  انگشتان يك يا هر دو دستشدن يا سوزش و خواب رفتن  

ناحيه مچ دست تا   ،  شديد دست به خصوص در  پخش شدن درد 

كاهش قدرت حمل وسايل   ،  اختالل در حركت انگشتان  ،ج  ناحيه آرن

و ضعف    و در موارد شديد تحليل رفتن      و اشياء مانند كيف دستي

 . در بافت ماهيچه اي اطراف شست مي باشد
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 خانم هاي خانه دار  : توصيه به  

 ، هنگام انجام كارهاي خانه مانند گردگيري

است   ممكن  كردن  جارو  و  ظرف  شستن 

دست شما در حالت بد و نامناسبي قرار گيرد  

هاي اسكلتي   و اين حالت باعث ايجاد آسبي

به همين دليل توصيه مي  . عضالني مي شود

شود هنگام انجام كارهاي خانه به وضعيت و  

 گرفتن مچ دستتان توجه كنيد. نحوه قرار 

 . دستتان را در معرض ارتعاش قرار ندهيد-

و   گوشت  چرخ  مانند  خانه  وسايل  برخي 

آبميوه گيري ممكن است هنگام كار ارتعاش  

قرار   آنها  بدنه  روي  را  دستتان  كنند  ايجاد 

كار   حالت  يك  در  طوالني  مدت  ندهيد،به 

 نكنيد.

متوالي   - استراحتهاي  كار  انجام  هنگام 

در صورت احساس هرگونه ناراحتي   . دهيد

سريعا عالئم  وجود  مراجعه    "و  پزشك  به 

كنيد تا نسبت به تشخيص و درمان به موقع  

 . اقدام كند

 

 

ب  تشخيص  و  بررسي  چگونه  شرايط  درمان  كادر  توسط  يماري 

 ؟ است 

 

گرفتن نوار    ،  انجام معاينات فيزيكي توسط پزشك   ،  گرفتن تاريخچه بيماري

 .و ام آر آي جهت تشخيص بيماري استفاده مي شود  عصب

 در صورت بي توجهي چه عواقبي انتظار مي رود ؟  

 cts خطر التهاب تاندونها در بيماراني كه با وجود گرفتاري مچ دست و بروز عاليم

به همان فعاليتهاي سابق ادامه مي دهند وجود دارد.افزايش فشار روي كانال كارپال 

به   از دست دادن تحرك مچ دست و صدمات  و نرسيدن خون  ناحيه موجب  اين 

 . عصبي جدي و ماندگار مي شود

 

 روش هاي درماني كه شامل جراحي و غير جراحي مي باشد ؟ 

اولين اقدام درماني ممكن است بستن شبانه انگشتان با آتل يا نوارهاي مخصوص به  

شد در طول روز هم  اگر نتيجه موفقيت آميز نبا  .  مدت چند هفته هنگام خواب باشد

بستن اين نوارها و آتل توصيه مي شود.در مرحله بعد ممكن است درمان دارويي  

نهايتا    "آغاز شود. عالئم معموال اما  پيدا مي كند   بهبود    %50با درمانهاي دارويي 

موفقيت آميز ميباشد اما بهبودي كامل   %85موارد نياز به جراحي دارد.جراحي تا  

 .چند ماه طول مي كشد

 توصيه هاي پس از عمل جراحي : 

 

بايد فورا- بشناسيد  "يافته هاي غير طبيعي كه   درد    )  به جراح گزارش شوند را 

 عدم توانايي مشت كردن دست(  ،  سردي انگشتان  ،   بي حسي   ،   فلج  ،  تسكين نيافتني

 )افزايش درجه حرارت و ترشحات چركي(   عالئم و نشانه هاي عفونت را بشناسيد-

بلند كرد- ادم را با  به طور متناوب  از كيسه يخ  استفاده  از ناحيه آرنج و  ن دست 

 . كنترل كنيد

براي تامين گردش خون اگر منعي وجود نداشته باشد ورزش انگشتان را انجام   -

 . دهيد

كنيد  - رعايت  را  عفونت زخم  از  پيشگيري  داشتن    روشهاي  نگه  و خشك  )تميز 

 (  استفاده دقيق از داروهاي تجويز شده ، پانسمان در حين انجام فعاليتهاي روزانه

 

 


