
است. درد خفیف در کف دست ممکن است برای 

 هفته ها تا ماه ها ادامه داشته باشد.

توانایی گرفتن اجسام حدودا دو تا سه ماه بعد از *

 عمل جراحی بر می گردد اما اگر عملکرد عصب

مدین قبل از عمل جراحی بسیار ضعیف بوده باشد 

 بکشد.ماه طول  21-6این مسئله ممکن است 

ممکن است نیاز باشد که اسپلینت یا بریس را *

 برای هفته ها استفاده کنید.

ممکن است به شما اجازه داده شود از دستانتان *

 برای انجام فعالیتهای سبک استفاده کنید. 

اجازه رانندگی و برداشتن اشیای سبک ممکن *

 است مدت کوتاهی بعد از جراحی به شما داده شود.

دربسیاری از بیماران عالیم رابهبود می جراحی *

بخشد با این حال ممکن است سیر بهبودی 

تدریجی باشد و بهبودی کامل برای بدست گرفتن 

 اجسام حدودا یکسال طول بکشد.

اگر درد های قابل توجه وضعف برای بیشتراز دو *

ماه داشته باشید پزشک ممکن است شما را به 

بهبودی شما فیزیوتراپیست ارجاع دهد تاسیر 

 سریعتر شود.

 

اگر که شما علت دیگری برای درد و خشکی مچ دستتان *

به طور کلی  باشید مثل آرتریت یا التهاب تاندون ها داشته

 ممکن است سیر بهبودی شما آهسته تر باشد.

در بسیاری از موارد سندرم تونل کارپی که شدیدا عضالت  *

نیز سیر بهبودی اطراف شست خود را از دست داده اند 

هسته است.برای این بیماران ممکن است بهبودی کامل آ

 امکان پذیر نباشد.

گاهی در موارد نادر ممکن است این سندرم نیاز به درمان *

ممکن است به  مجدد داشته باشد.دربسیاری از موارد شما

 درمان های اضافه یا جراحی نیاز داشته باشید.

 :عوارض

 خونریزی*

 عفونت*

  عود بیماری*

 آسیب عصبی  *

 برگرفته از سایت آموزش به بیمار:منابع

american academy of orthoedic surgeons (AAOS( 

ارتوپدی  بخش استادیار گنجی رضا سازی دکتر بومی و ترجمه  

.ارشدپرستاری مراقبت ویژه کارشناسی مرضیه ایمانی  

 

 

         

 بسمه تعالی                            

 سندرم تونل مچ دستي

  

     مرکز آموزشي پژوهشي درماني امام علي )ع(

 دفتر آموزش سالمت
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کورتیکواستروئید یا کورتیزون تزریقات استروئید: *

 درون کانال یک ضدالتهاب قوی است که می تواند به

 تزریق شود و اگر چه می توانند موجب کاهش درد و

عالیم شوند اما گاهی اوقات اثر آنها  شعله ور شدن

 موقتی است.

نوع تزریقات ممکن است توسط پزشک شما این *

 جهت تشخیص استفاده شود.

 جراحی ❖

اگر درمان غیر جراحی برای مدتی موجب بهبود 

عالیم شما نشود پزشک شما ممکن است به شما 

 درمان جراحی را پیشنهاد کند. 

در بیماران با عالیم شدید و طوالنی مدت با بی حسی 

شست  انگشتمداوم و از بین رفتن عضالت قاعده 

جراحی برای جلو گیری از آسیب های غیر قابل 

 بازگشت توصیه می شود.

 اقدامات پس از عمل جراحی

پس از جراحی شما باید بتدریج دستتان را در *

سطح قلب باال بیاورید و انگشتانتان را برای 

 جلوگیری از خشکی مفصل و تورم حرکت دهید.

 

 

 

 استخوان مثل سخت های بافت ارزیابی برای گرافی*

*MRI برای بررسی بافت نرم 

 درمان غیر جراحی: 

 استفاده از بریس و اسپلینت در شب از :بریس یا اسپلینت 

 خم شدن مچ دست شما هنگام خواب جلوگیری می کند. 

 مچ دستتان را در حالت مستقیم قرار می دهد و منجر به

 همچنین استفاده از  کاهش فشار روی عصب مدین می شود. 

 اسپلینت هنگام فعالیت ودر طول روز عالیم شما را کاهش
 می دهد.

 (sDIASNالتهاب غیر استروئیدی)داروهای ضد 

 داروهایی مثل ایبوپروفن و ناپروکسن به کاهش درد شما

 کمک میکند. 

 عالیم معموال زمانی ایجاد می شود که دست یا تغییر فعالیت:

 مچ برای مدت طوالنی در یک حالت)خمیده یا کشیده(قرار 

 دارد.

 اگر شغل شما منجر به بدتر شدن عالیم می شودتغییریا*

 هایتان می تواند به کاهش یا از بین رفتن  صالح فعالیتا 

 بیماریتان کمک کند.

 تمرینات بخصوصی که باعث می شودتمرینات تحرک عصب:

 کارپ حرکت کند می تواند  در تونل عصب مدین آزادانه تر 

 .توسط پزشک به شما توصیه شود

 

 

 دستیسندرم تونل مچ 

سندرم تونل کارپ شایع ترین نوروپاتی به دام افتادن 

عصب می باشد که در نتیجه فشردگی عصب میانی در 

 ناحیه مچ دست ایجاد می شود.

 عالئم و نشانه ها:

 اولیه صورت به درد مورمورشدن،سوزش، و گزگز، حسی*

  بعدی انگشت سه و شست در

 سه و شست به که گهگاهی مانند شوک احساسات*

 .یابد می انتشار دیگر انگشت

 و ساعد باالی سمت به است ممکن که گزگزی و درد*

 .بدای انتقال شانه

 بستن مثل کارهایی انجام  است ممکن: دست در ضعف*

 از وسایل افتادن کندو مشکلدفر برای را لباس های دکمه

 حسی بی و ضعف بعلت دست

 روش هاي تشخیصی:

 عصب روی فشار ارزیابی:الکتروفیزیولوژیکال تست*

 و عصب هدایت مطالعات شامل که عصبی واختالالت

 .است(EMG) عضله – عصب تست

 نرم بافت و ها استخوان ارزیابی برای اولتراسوند*
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