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سٌذرم تًَل کارپال یک اختالل دردًاک هچ دست 

تًَل کارپال یک تًَل تاریک است کِ تَسط .است 

استخَاى ٍ دیگر تافتْای هچ دست ضکل گرفتِ است 

ایي تًَل از عصة هذیاى هحافظت هی کٌذ ،ایي .

عصة حس اًگطت ضست ٍ سِ اًگطت اٍل ّر 

سٌذرم تًَل هچ دست زهاًی . .دست را تاهیي هیکٌذ

رخ هی دّذ کِ رتاطْا در اطراف ایي تًَل هتَرم ٍ 

ایي فطار .هلتْة ضًَذ ٍ رٍی ایي عصة فطار تیاٍرًذ

تاعث آسیة تِ عصة هذیاى ،احساس درد ، خَاب 

 رفتگی ٍ تی حسی در دست هی ضَد

 

 : عالئن

  تی حسی یا سَزش دست ٍ اًگطتاى

خصَصا ضست ، اًگطت ٍسط ٍ سثاتِ درد 

 در هچ ، کف دست ٍ ساعذ

  تی حسی ٍ درد در ضة تیطتر از رٍز

هطاّذُ هی ضَد ،ایي درد تِ حذی ضذیذ است 

هوکي .کِ هوکي است ضوا را از خَاب تیذار کٌذ 

است فرد از ضذت درد دست خَد را هرتة تکاى 

ّر چِ تیطتر از ایي .دّذ ٍ یا آى را هالص دّذ 

 .دست خَد استفادُ کٌیذ درد ضوا افسایص هییاتذ

  اضکال در تِ دست گرفتي اضیاء ٍ اًجام اعوالی

 هاًٌذ گرفتي دستگیرُ درب ٍ یا فرهاى اتَهثیل

 احساس ضعف ٍ ٍرم اًگطتاى 

 ضعف در هطت  کردى دست 

 اضکال در حس گرها 

: علل

ضکستگی ّا ، در رفتگی ّا ، تَهَرّا ، کیست ّا ، آرترٍز 

دیاتت ٍ الکلیسن ، تارداری ، اختالالت تیرٍئیذ ،حرکات 

هاًٌذ آب هیَُ گیری ٍ یا  )تکراری هچ ٍ اًگطتاى ، ارتعاش 

 تَیژُ در کارگراى ٍ کارتراى کاهپیَتر (دریل کاری 
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گرفتي تاریخچِ تیواری کِ کوک تسیاری تِ  -1
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 اًذاهْای فَقاًی هی تاضذ

 

 :درهاى

 هرحلِ دارد هرحلِ اٍل تغییر سثک 2درهاى ایي تیواری 

زًذگی فرد است ٍ هتَقف کردى ّر فعالیتی کِ ایي 

اگر توام راّکارّای درهاًی تَسط تیواری را تذتر هی کٌذ 

پسضک اًجام گرفت ٍ ًتیجِ هفیذی را در پی ًذاضت،  



 

 

جراحی تِ عٌَاى آخریي گسیٌِ هی تَاًذ تِ :هرحلِ دٍم

تافت در ایي عول . .کاّص درد ایي تیواری کوک کٌذ

پَضاًٌذُ تًَل کارپال تریذُ هی ضَد تا فطار کن فیثریي 

 .ضَد

ترخی اٍقات از طریق آًذٍسکَپی، یک ضکاف تسیار 

کَچک را تَجَد هی آٍرًذ ٍ دٍرتیي کَچکی را داخل آى 

هی کٌٌذ ٍ تا استفادُ از آى دٍرتیي، عول جراحی را اًجام 

  .هی دٌّذ

 :هراقثت تعذ از عول

تعذ از ایي عول هوکي است هقذاری ٍرم ٍ سفتی در ًاحیِ 

ایي ٍرم ٍ سفتی تا تاال تردى . عول ضذُ داضتِ تاضیذ

ٍ حرکت دادى اًگطتاى ترطرف  (تاالتر از سطح قلة)دست 

هوکي است ترای چٌذ ّفتِ، ًیاز تِ هچ تٌذ .هی ضَد

 .داضتِ تاضیذ تا زخن التیام یاتذ

  .هعوَال تعذ از دٍ هاُ، درد ٍ ضعف از تیي خَاّذ رفت

هوکي است ضص هاُ تا یک سال طَل تکطذ تا کاهال 

 .تْثَدی خَد را دٍتارُ تذست آٍریذ
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