
 

  
 

یک بیماری دردناک مچ دست است  لکارپا کانال سندرم

که زمانی که کانال عصبی که در ناحیه مچ دست قرار 

میگیرد تنگ می شود و باعث ایجاد فشار بر روی عصب 

 مچ دست می شود. مدیان

به دنبال استفاده بیش از حد مچ دست بخصوص  .1

 کارهای ظریف و تکراری مخصوصاً خانم های خانه دار

 شکستگی و در رفتگی مچ  سابقه .2

 رماتیسم مفصلی .3

 تیروئیداختالالت غده  .4

 دیابت .5

در ارتباط با حاملگی یائسگی و انجام تغییرات هورمونی  .6

که با دست و مچ انجام می شود. مثل  مکررکارهای

کاربران کامپیوتر، کارگران، قصاب ها، مکانیک های 

 خودرو ماشین های سنگین

در روز سه انگشت  موقع کار کردن و بارز شبها . بی حسی1

و در شود ه بیشتر )شبها و صبح ها( دیده میدرد ک. 2 ، اول

است و به سمت ساعد کشیده انگشت شست، نشانه و میانی 

. احساس فشار در یک یا هر دو دست 4. سوزش، 3می شود. 

 در موارد شدیدتر که گاهی این عالئم متوجه ساعد شده، 

. افتادن اشیاء از دست 5گردند،  شانه ها هم درگیر میحتی 

. در مراحل پیشرفته تحلیل عضالت کف دست و 6بیمار، 

ی و شفافیت شکناخن ها و خ تغییر شکل. 7 ،ناتوانی انگشتان

معموالً . 8، حرکت و انگشتان و عدم توانایی است پوست

درد  ،همان سمتبه کف دست  و فشاربیمار با تکان دادن 

خود باعث فشار بر روی که این مسئله میدهد را کاهش 

حساسیت به . 9شده و فلجی را به دنبال دارد. عصب میانی 

 سرما

گرفتن تاریخچه بیماری که کمک بسیاری به تشخیص  .1

 می کند. 

 انجام معاینه فیزیکی توسط پزشک .2

 گرفتن نوار عصب .3

در مواردی که بیمار عالئم بالینی واضح نداشته باشد از  .4

 ام. آر. آی جهت تشخیص بیماری استفاده می شود.

با وجود گرفتاری مچ دست استفاده کاری  که در بیمارانی

زیاد از این قسمت دارند خطر التهاب تاندون ها آنان را 

تهدید می کند و باعث افزایش فشار روی کانال کارپال و 

نرسیدن خون به این ناحیه و دست دادن تحرک مچ دست 

دی و ماندگار یا کاهش شدید حرکات و صدمات عصبی ج

 دام می گردد.و احساس بی حسی در ان
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  درمان نگهدارنده .1

 درمان جراحی  .2

درد گاهگاهی و همراه با عالئم گذرا باشد در صورتی که 

و بیمار جهت گذراندن کارهای روزانه مشکل عمده ای 

خاصی مانند: به دنبال موارد  یا تنگینداشته باشد 

حاملگی بروز کرده درمان نگهدارنده بکار برده می شود 

 که شامل موارد زیر می باشد:

 استراحتالف. 

 ب. استفاده از آتل

 ج. دارو درمانی

 د. فیزیوتراپی

 ز. تزریق موضعی کورتیکواستروئید

 دارو درمانی:

التهاب های استروئیدی و غیر استروئیدی شامل ضد 

 میشود. 

استروئیدی شامل: کورتون ها و غیر استروئیدی شامل: 

، دیکلوفناک و پیروکسیکام، که باید توجه ایبوبروفن

داشته باشید که: در صورت استفاده از داروهای ضد 

 التهاب استروئیدی خوراکی، معده نباید خالی باشد و در 

 

 

صورت تجویز پزشک باید با آنتی اسید و آب فراوان میل 

  شود.

. در صورت استفاده از داروهای استروئیدی یا غیر 2

ساعت  24باید حداقل  زریقپس از ت تزریقیاستروئیدی 

 استراحت داشته باشد.

می توان زیر نظر پزشک  𝐵6. در صورت کمبود ویتامین 3

 استفاده نمود.  𝐵6ویتامین  از داروهای حاوی

اگر شش ماه پس از شروع درمان دارویی عالئم برطرف 

نشد یا تغییرات عصبی در دست ظاهر شد درمان جراحی 

 پیشنهاد می شود.

یان که بر روی عصب مد تیناکولوم )رباط(در این روش 

مچ دست می گذرد برش داده می شود و بدین وسیله 

 فشار روی عصب مدیان مچ دست برداشته می شود. 

 پس از عمل جراحی: نکات 

ساعت  24تا  6در صورت داشتن پانسمان فشاری  .1

 شود.پس از عمل جراحی برداشته 

بعد از عمل حرکات انگشتان آغاز شده تا از تورم  .2

 جلوگیری شود.

ساعت پس از عمل باید دست باال نگه داشته  24تا  .3

 شود تا ورم نکند و بیمار به آرامی دست خود را باز و 

 

بسته کند تا از سختی و خشکی مفصل جلوگیری  .4

 شود. 

تن دست ها جهت شسکردن و در هنگام حمام  .5

مچ دست را در یک   شدن  خیسجلوگیری از 

 پالستیک قرار دهید.

در صورت بروز قرمزی، گرمی، تورم و یا ترشح در  .6

محل عمل که عالئم عفونت می باشد باید به پزشک 

 مراجعه نمایید.

را برداشته لی قببا یک دستکش استریل پانسمان  .7

دستکش استریل دیگری محل برش را تمیز س با پس

 نمایید.

داژ بطور مناسب جهت بستن یاد بگیرید چگونه از بان .8

 پانسمان استفاده کنید.
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