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آفتاب یزد- نجمه حمزه نیا : آناتومی مچ دست مطالعه استخوان ها، رباط ها و سایر 
س��اختارهای مچ دست است. مفصل مچ دست مفصل پیچیده ای است که ساعد را به 
دس��ت متصل و امکان حرکت گس��ترده را فراهم می کند. با این حال، به ویژه در اثر 
فشارهای مکرر، مستعد آسیب است. عصب رادیال سطحی حسی در ناحیه مچ دست 
است که ممکن است  به دالیل مختلف دچار آسیب شود که به آن سندرم تونل رادیال 
گفته می شود . این بیماری می تواند کیفیت زندگی افراد را کاهش دهد لذا با توجه 
به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتر سیامک مرادی ، فوق تخصص درد و 
دکترسیروس مومن زاده ، فوق تخصص درد شناسی و طب درد گفت وگو کرده است.

دکتر مرادی در این باره می گوید : س��ندرم تونل کوبیتال و س��ندرم تونل رادیال به 
اندازه   نوع معروف تر خود یعنی س��ندرم تونل کارپال شناخته شده نیستند، اما سبب 

درد شدید، کرختی، گزگز شدن و ضعف عضله در دست ها و بازو ها می شوند.
وی افزود : علت شایع تمام سندرم های فشار عصبی، افزایش فشار است که معموال از 
فشار استخوان یا بافت همبند بر یک عصب در مچ دست، بازو ها یا آرنج ناشی می شود.

این فوق تخصص درد اظهار کرد : در بیش��تر موارد، س��ندرم تونل کوبیتال و سندرم 
تونل رادیال با درمان های معمول قابل کنترل اند، اما در موارد ش��دیدتر ممکن اس��ت 
نیاز به جراحی برای کاهش فشار بر عصب مورد نظر باشد.وی بیان کرد : عصب رادیال 
در ناحیه بازو از پش��ت استخوان بازو عبور کرده و سپس در پایین تر چرخیده و خود 
را به سطح خارجی آرنج می رساند. در آنجا عصب از داخل تونلی بافتی که به وسیله 
عضالت ساعد تشکیل شده عبور می کند و مهمترین آنها عضله ای به نام سوپیناتور 
اس��ت. عصب رادیال از زیر عصب س��وپیناتور عبور کرده و سپس به پشت ساعد رفته 
و رش��ته های متعدد آن به عضالت آن ناحیه عصب دهی میکنند.دکتر مرادی ادامه 
داد : عصب رادیال در ناحیه زیر بغل ممکن اس��ت در اثر فش��ار خارجی دچار آسیب 
و نوروپاتی ش��ود که معموال این فشار به علت استفاده نادرست از عصای زیر بغل ، به 

عصب وارد می شود و آسیب می بیند .
ای��ن فوق تخصص درد اف��زود : نوروپاتی عصب رادیال در ناحی��ه زیر بغل خود را به 
صورت ضعف یا افتادگی مچ دس��ت وانگشتان، ضعف عضله سه سر پشت بازو و گزگز 
یا بی حسی پشت بازو، ساعد و دست نشان می دهد.وی می گوید : شایع ترین محلی 
که عصب رادیال دچار آس��یب می ش��ود ناحیه بازو است و همانگونه که گفته شد در 
نواحی میانی بازو عصب رادیال در مجاورت اس��تخوان بازو قرار می گیرد و به همین 
دلیل مس��تعد آسیب می باش��د .دکتر مرادی مطرح کرد : عصب رادیال ممکن است 
براثر فش��ار طوالنی مدت خارجی دچار آسیب شود که دراین حالت معموال بازو بین 
بدن شخص و لبه صندلی یا سطح محکم زمین یا سر شخصی دیگر به مدت طوالنی 
قرار می گیرد و منجر به آسیب عصب رادیال می شود و نیزعصب رادیال در ناحیه بازو 
ممکن است به دنبال شکستگی استخوان بازو یا جراحی نیز دچار آسیب شود .این فوق 
تخصص درد اضافه کرد : آس��یب عصب رادیال در بازو خود را به صورت افتادگی مچ 
دست و ضعف در باز کردن انگشتان وبی حسی یا گزگز و مور مور شدن پشت دست 
نشان می دهد. وی اشاره کرد : عصب رادیال در ساعد هنگام عبور از عضله سوپیناتور 
و لبه فیبروتیک آن  ممکن است تحت فشار قرار گیرد ویا در اثر شکستگی استخوان 
ساعد دچار آسیب شود که به صورت افتادگی مچ دست و انگشتان بدون عالئم حسی 
خود رانش��ان می دهد. دکترمرادی افزود : به این قس��مت ازعصب رادیال، عصب بین 
استخوانی خلفی وبه آسیب آن نوروپاتی عصب بین استخوانی خلفی   گفته می شود 
وازآنجا که یک عصب حرکتی اس��ت ، آس��یب آن عالئم حسی مانند خواب رفتگی ، 

گزگز و مورمور شدن ایجاد نمی کند.
این فوق تخصص درد اظهار کرد : عصب رادیال س��طحی حس��ی در ناحیه مچ دست 
است که ممکن است دچار آسیب شود که می تواند ناشی از ضربه و پارگی آن ناحیه 

یا ناشی از فشار خارجی مانند دستبند تنگ یا ساعت مچی تنگ باشد.
وی گفت : به نوروپاتی عصب رادیال حسی سطحی ،  سندرم وارتنبرگ می گویند که 
از علل ناشایع درد ، خواب رفتگی و گزگز مچ و پشت دست می باشد و از آنجا که این 

عصب ، یک عصب حسی است ، آسیب آن هیچگونه ضعف عضالنی ایجاد نمی کند.
 دکترمرادی توضیح داد : س��ندرم تونل رادیال زمانی ایجاد می شود که عصب رادیال 
در حین عبور از کانال بخش باالیی س��اعد فش��رده شده یا دچار ساییدگی شود. این 
فشرده شدن می تواند موقتی باشد مانند بلند کردن یک کیسه در حالت صاف بودن 
دس��ت، یا به صورت دائمی باشد مانند انجام فعالیت هایی نظیر کارهای کامپیوتری و 
استفاده از ماوس کامپیوتر.این فوق تخصص درد افزود :همچنین فعالیت های دیگری 
نظیر گردگیری کردن، جاروبرقی کش��یدن و یا رانندگی باعث ایجاد درد می ش��ود و 
نیزعلت فشرده شدن عصب رادیال به ندرت می تواند ساختاری باشد که در این حالت 
این عصب توسط بافت های اطراف آن تحت فشار قرار می گیرد.وی متذکر شد :هرچه 
عصب بیش��تر تحت فشار باشد، حساس تر ش��ده و این وضعیت به آسانی توسط یک 
فعالیت مشابه بدتر می شود  و اغلب به همین دلیل است که فرد احساس می کند که 
شرایطش به مرور زمان بدتر می شود.دکترمرادی تصریح کرد : وضعیت گردن و پشت 
ممکن است با محدود کردن توانایی عصب برای حرکت آزادانه در کانال خود بر سندرم 

تونل رادیال تاثیر بگذارد و شرایط فشرده شدن عصب را آسان تر کند.
این فوق تخصص درد توضیح داد : عالئم سندرم تونل رادیال به علت تحت فشار قرار 
گرفت��ن عصب رادیال در ناحیه آرنج و در حین عبور از تونل رادیال ایجاد می ش��ود. 
علل این فشار ممکن است مواردی نظیر کوچک و تنگ بودن تونل ، ورزش هایی که 
در آن به طور مکرر حرکات چرخش��ی س��اعد و خم کردن مچ دست انجام می شوند 
و ضربه مس��تقیم به سطح خارجی آرنج و ساعد باش��د. وی گفت : مهمترین عالمت 
بیماری س��ندرم تونل رادیال احساس درد در سطح خارجی آرنج است. عالئم سندرم 
تونل رادیال بس��یار ش��بیه به عالئم تنیس البو یا آرنج تنیس بازان است. دکترمرادی 
ادامه داد : با این حال تفاوت هایی هم بین این دو بیماری اس��ت. در تنیس البو درد 
درست در محلی که عضالت اکستانسور یا باز کننده ساعد به اپی کندیل خارجی می 
چسبند شروع می شود ولی در سندرم تونل رادیال محل درد بیشتر در پنج سانتیمتر 
پایین تر از اپی کندیل خارجی است یعنی جایی که عصب از داخل تونل رادیال و به 
عبارت دیگر از زیر عضله س��وپیناتور عبور می کند.این فوق تخصص درد اظهار کرد : 
درد در مبتالیان به سندرم تونل رادیال بیشتر به صورت یک احساس خستگی شدید 
در محل است. در این افراد به علت تحت فشار قرار گرفتن عصب رادیال عضالت پشت 
ساعد ضعیف شده و بیمار در گرفتن و بلند کردن اشیاء دچار مشکل و ضعف می شود.

وی بیان کرد : جهت تش��خیص سندرم تونل رادیال پزشک در طول معاینه، سواالتی 
در مورد درد خواهد پرسید. از آنجایی که سندرم تونل رادیال ناشی از حرکات تکراری 

است، ممکن است در مورد کار و سرگرمی های فرد نیز بپرسد.
دکترمرادی افزود : چند آزمایش وجود دارد که متخصص انجام می دهد تا ببیند چه 
عواملی باعث درد می ش��ود.ممکن اس��ت از فرد خواسته شود که از بازو و دست خود 
برای فشار دادن در برابر مقاومت بدون خم کردن آرنج خود استفاده کند یا از انگشت 
میانی خود برای فشار دادن به مقاومت استفاده کند. درد هنگام انجام هر یک از این 
حرکات از عالئم س��ندرم تونل رادیال اس��ت.این فوق تخص��ص درد مطرح کرد : در 
برخی موارد، ممکن است جهت تشخیص این بیماری، نوار عصب و عضله انجام دهید. 
الکترومیوگرافی به پزشکان اجازه می دهد تا میزان عملکرد عضالت و اعصاب از جمله 
عصب رادیال را مشاهده کنند.وی خاطرنشان  کرد : برخی عوامل بالقوه خطر سندرم 
تونل رادیال را افزایش می دهند که از آن جمله می توان به  انجام کار یا ورزش هایی 
که بر بازو و آرنج فش��ار وارد می کنند، مانند اس��تفاده مکرر از کامپیوتر،کیست ها یا 
تومورهایی که نزدیک به عصب رادیال رشد می کنند ، تورم در دست ،آسیب دیدگی 
دست ،عوامل ژنتیکی که فضای باریکی بین عضالت، تاندون ها و استخوان برای عبور 

عصب ایجاد می کنند و ضعف در مچ و ساعد اشاره کرد .

<درمان بیماری سندرم تونل رادیال مشکل است
دکترمرادی اش��اره کرد : درمان بیماری س��ندرم تونل رادیال مشکل است. مهمترین 
اق��دام اولیه در درم��ان این بیماری اجتناب از انجام حرکاتی اس��ت که ش��دت درد 
را افزای��ش میدهند.این فوق تخصص درد افزود : حرکت مکرر مچ دس��ت به پش��ت 
 موجب تش��دید این  بیماری می شود. چرخش مکرر مچ دست مانند پیچاندن مکرر 
پیچ گوشتی شدت درد را بیشتر می کند لذا باید از هل دادن، کشیدن و گرفتن اشیاء 
با قدرت زیاد اجتناب کرد.وی گفت : اگر درد  در مبتالیان به سندرم تونل رادیال شبها 
بیشتر می شود ممکن است یک آرنج بند سبک بتواند به شما کمک کند. استفاده از 
س��رمای موضعی، استفاده از تحریک الکتریکی محل و انجام حرکات کششی عضالت 

س��اعد اقداماتی هس��تند که یک فیزیوتراپ خوب می تواند در جهت کمک به بیمار 
از آنها بهره ببرد.دکترمرادی متذکر ش��د : اگ��ر بعد از چند ماه با انجام اقدامات گفته 
ش��ده درد بیمار کاهش نیافت ممکن اس��ت پزشک معالج تصمیم به استفاده از عمل 
جراحی س��ندرم تونل رادیال )درد آرنج( بگیرد.این ف��وق تخصص درد ادامه داد : در 
حین جراحی تمام مس��یری که عصب رادیال از زیر عصب سوپیناتور و از داخل تونل 
رادیال عبور می کند در دید جراح قرار گرفته و نقاطی که در آنها به عصب فشار وارد 

می شود آزاد می شوند تا فشار از روی عصب رادیال برداشته شود.
وی عنوان کرد : تشخیص دقیق علت بیماری در انتخاب بهترین درمان برای سندرم 
تونل رادیال بسیار مهم است. فیزیوتراپیست قادر خواهد بود با دقت آرنج فرد را بررسی 
کرده و عامل ایجاد درد را شناس��ایی کند.با بررس��ی س��وابق بیمار و انجام تست های 
مختلف منبع درد و سهم عوامل مختلف مانند موقعیت و بار ایجاد شده در ایجاد درد 
تعیین می ش��ود. دکترمرادی اظهار کرد : در سندرم تونل رادیال، مدیریت زودهنگام 
بیماری برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب به عصب از طریق هرگونه آسیب جسمی 
یا التهاب و تورم ثانویه ضروری اس��ت و اگر مش��کل کاهش حس المسه وجود داشته 
باشد، نتیجه به طور کلی خیلی خوب نخواهد بود. بنابراین تشخیص زودهنگام و دقیق 

نوع مشکل ضروری است.
این فوق تخصص درد  می  گوید : برخی از اقدامات مربوط به فیزیوتراپی ممکن است 
شامل کشش عضالت قفسه سینه، گردن و بخش باالیی پشت بدن برای کاهش نقش 
این عضالت در فشار بر بافت عصبی باشد وهمچنین ممکن است از سونوگرافی، طب 

سوزنی یا یخ برای این کار استفاده شود.
وی ادامه داد : ممکن است به فرد انجام تمرینات کششی توصیه شود و یا اینکه پشت 
خود را برای کمک به بهبود وضعیت قرارگیری بدن با نوارچسب های طبی ببندد. این 
برنامه ها ممکن است شامل یک برنامه ورزشی جهت انجام دادن در باشگاه باشد و یا 

تمریناتی باشد که بتوان آن ها را در خانه انجام داد.
دکترمرادی افزود : درمان دیگری که فیزیوتراپیس��ت ممکن اس��ت برای مبتالیان به 
س��ندرم تونل رادیال استفاده کند حرکت دادن گردن است که می تواند به جابجایی 
وضعیت عصب کمک کند. این کار ممکن اس��ت ش��امل حرکات کشش��ی خاص و یا 
حرکات چرخش��ی باشد که به جابجا شدن عصب رادیال عبوری از اطراف آرنج کمک 
کند. این فوق تخصص درد اذعان داش��ت : لیزر درمانی نیز یک درمان غیر تهاجمی 
اس��ت که در آن از نور و یا نورهایی با انرژی نزدیک به انرژی نور مادون قرمز استفاده 
می ش��ود که سبب می شود یک بافت در بدن پاس��خ های بیوشیمیایی خاصی مانند 
ترمیم بافت آسیب دیده را از خود نشان می دهد. وی مطرح کرد : گاهی اوقات عالئم 
سندرم تونل رادیال حتی پس از ماه ها درمان کاهش نمی یابند. در این موارد ممکن 
است عمل جراحی به عنوان آخرین راه حل باشد.هدف از جراحی سندرم تونل رادیال 
کاهش فش��ار غیر طبیعی روی عصبی است که از داخل تونل رادیال می گذرد. جراح 
شکافی در خارج آرنج تا پائین ساعد، جایی که عصب رادیال زیر عضله اسپسناتور می 
رود، ایج��اد می کند.دکترمرادی ادامه داد : با کن��ار زدن بافت های نرم جراح محلی 
که عصب رادیال ممکن است در داخل تونل رادیال تحت فشار است را تشخیص می 
دهد. ممکن است عصب در نقاط مختلفی درگیر باشد و ضروری است تمامی نواحی 
مشکل ساز احتمالی بررسی شوند.این فوق تخصص درد گفت : در جراحی هر قسمتی 
ازعصب تونل رادیال که س��بب درگیر ش��دن عصب شده است جدا می گردد. این امر 
باعث فراخ شدن تونل و آزاد شدن عصب می شود. در پایان پوست بخیه می شود.این 
عمل جراحی نیاز به بس��تری ش��دن ندارد. جراحی ممکن است با بیهوشی عمومی یا 

بیهوشی موضعی انجام شود.

 <عالئم بیماری سندرم تونل رادیال بسیار شبیه به تنیس البواست 
در ادامه نیز دکتر مومن زاده در اینباره خاطرنش��ان کرد : سندرم تونل رادیال ، نوعی 
بیماری دردناک است که به علت تحت  فشار قرار گرفتن عصب رادیال در حین عبور 
از یک تونل بافتی در ناحیه آرنج  که درس��ت در زیر بخش خارجی آرنج اس��ت ایجاد 
می شود. وی ابراز داشت : عالئم بیماری سندرم تونل رادیال بسیار شبیه به تنیس البو 
بوده و تش��خیص آن مشکل است. مشخصه این بیماری درد در خارج از بازو است که 
به سمت داخل ساعد گسترش می یابد. در برخی موارد ممکن است گزگز یا بی حسی 
در فضای بافت بین انگشت شست و انگشت اشاره در پشت دست وجود داشته باشد. 

معموال این بیماری باعث کاهش توان و قدرت عضله نمی شود.  
این فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد عنوان کرد : عصب رادیال در ناحیه بازو از 
پشت استخوان بازو عبور کرده و سپس در پایین تر چرخیده و خود را به سطح خارجی 
آرنج میرس��اند. در آنجا عصب از داخل تونلی بافتی که بوسیله عضالت ساعد تشکیل 
شده عبور می کند.مهمترین آنها عضله ای به نام سوپیناتور است. عصب رادیال از زیر 
عصب س��وپیناتور عبور کرده و س��پس به پشت ساعد رفته و رشته های متعدد آن به 

عضالت آن ناحیه عصب دهی می کنند.
وی اظهار کرد : س��ندرم تونل رادیال زمانی ایجاد می شود که عصب رادیال در حین 
عبور از کانال بخش باالیی ساعد فشرده شده یا دچار ساییدگی شود. این فشرده شدن 
می تواند موقتی باش��د مانند بلند کردن یک کیسه در حالت صاف بودن دست، یا به 

صورت دائمی باشد. 
دکتر مومن زاده داد :  فعالیت های دیگری نظیر جاروبرقی کش��یدن یا رانندگی باعث 
ایجاد درد  در مبتالیان به بیماری سندرم تونل رادیال می شود وهمچنین علت فشرده 
ش��دن عصب رادیال به ندرت ساختاری می تواند باش��د  که در این حالت این عصب 

توسط بافت های اطراف آن تحت فشار قرار می گیرد. 
این فوق تخصص درد شناسی و طب درد افزود : هرچه عصب بیشتر تحت فشار باشد، 

حس��اس تر ش��ده و این وضعیت به آسانی توسط یک فعالیت مشابه بدتر می شود، که 
 اغلب به همین دلیل اس��ت که فرد احساس می کند که شرایطش به مرور زمان بدتر 
می ش��ود. وضعیت گردن و پش��ت ممکن اس��ت با محدود کردن توانایی عصب برای 
حرکت آزادانه در کانال خود بر سندرم تونل رادیال تاثیر بگذارد و شرایط فشرده شدن 
عصب را آس��ان تر کند. وی گفت : عالئم سندرم تونل رادیال به علت تحت فشار قرار 
گرفتن عصب رادیال در ناحیه آرنج و در حین عبور از تونل رادیال ایجاد می شود. علل 
 این فشار ممکن است مواردی نظیر کوچک و تنگ بودن تونل ، انجام ورزش هایی که 
در آن بطور مکرر حرکات چرخش��ی س��اعد و خم کردن مچ دست انجام می شوند ، 
وارد شدن ضربه مستقیم به سطح خارجی آرنج و ساعد باشد .دکتر مومن زاده تشریح 
کرد : مهمترین عالمت بیماری س��ندرم تونل رادیال ، احساس درد در سطح خارجی 
آرنج اس��ت. عالئم سندرم تونل رادیال بسیار شبیه به عالئم تنیس البو یا آرنج تنیس 
بازان اس��ت. این فوق تخصص درد شناسی و طب درد ادامه داد : خصوصیات درد در 
 س��ندرم تونل رادیال از برخی لحاظ مانند درد تنیس البو اس��ت که ش��امل درد روی

 اپی کندیل خارجی آرنج )برجس��تگی استخوانی که در سطح خارجی آرنج و درست 
زیر پوست لمس می شود( است و شدت درد با خم کردن مچ دست به پشت شدیدتر 
می شود ، است . وی افزود : در تنیس البو درد درست در محلی که عضالت اکستانسور 
یا باز کننده ساعد به اپی کندیل خارجی می چسبند شروع می شود ولی در سندرم 
تونل رادیال محل درد بیشتر در پنج سانتی متر پایین تر از اپی کندیل خارجی است 
یعنی جایی که عصب از داخل تونل رادیال و به عبارت دیگر از زیر عضله س��وپیناتور 

عبور می کند.
دکتر مومن زاده مطرح کرد : درد  در مبتالیان به بیماری سندرم تونل رادیال بیشتر 
به صورت یک احساس خستگی شدید در محل است.این فوق تخصص درد شناسی و 
طب درد تصریح کرد : در س��ندرم تونل رادیال به علت تحت فشار قرار گرفتن عصب 
رادیال عضالت پش��ت س��اعد ضعیف شده و بیمار در گرفتن و بلند کردن اشیاء دچار 
مش��کل و ضعف می شود.وی متذکر شد که تشخیص این بیماری مشکل است. برای 
بسیاری از بیماران در ابتدا تشخیص تنیس البو داده می شود. مهمترین راه تشخیص 
بیماری سندرم تونل رادیال معاینه دقیق پزشک و دقت به محل درد است. ممکن است 
انجام تست الکترومیوگرافی یا نوار عصبی بتواند به تشخیص بیماری کمک کند.دکتر 
مومن زاده عنوان کرد : دالیل مشخصی برای مبتال بودن به سندرم تونل رادیال وجود 
دارد که عبارت  از این است که شما یک درد عمقی و ممتد درست زیر آرنج در قسمت 
 ماهیچه های س��اعد دارید ، در ناحیه اس��تخوانی خارج از آرنج خود درد کمی دارید ، 
درد با تکان دادن )چرخاندن( دس��ت، فش��ار دادن یا انجام کارهای کامپیوتری بدتر 
می شود و حس المسه بین انگشت شست و انگشت اشاره خود را از دست داده اید و یا 
این حس ضعیف شده است.این فوق تخصص درد شناسی و طب درد ابراز کرد : هنگامی 
که شما سندرم تونل رادیال دارید، به طور معمول در حین انجام فعالیت هایی که نیاز 
به چرخش دس��ت دارد مانند اس��تفاده از موس و یا فعالیت هایی که نیاز به چرخش 
و فش��ار دس��ت دارد مانند خرد کردن سبزی، دچار درد خواهید شد. این درد اغلب با 
 عقب کش��یدن ش��انه ها می تواند کاهش یابد چرا که این کار باعث تغییر رفتار عصب

 می شود.
وی متذکر ش��د : بر خالف آرنج تنیس باز که نش��انه های مشابه سندرم تونل رادیال 
دارد و فعالیت های مشابه باعث بدتر شدن آن می شود، در سندرم تونل رادیال در ناحیه 
بیرونی آرنج نواحی حساس به لمس وجود نخواهد داشت. در عوض معموال یک نقطه 
دارای حساسیت در ساعد وجود دارد که حدود سه تا چهار انگشت با مچ دست فاصله 
دارد.دکتر مومن زاده گفت : اقدامات زیادی وجود دارد که شما می توانید برای کاهش 
درد ناشی از سندرم تونل رادیال در منزل انجام دهید لذا باید ابتدا برای شروع با دقت 
بررسی کنید که انجام کدام فعالیت درد را بدتر می کند و جهت جلوگیری از بدتر شدن 
بیم��اری نحوه انجام این فعالیت ها را اصالح و یا آن ها را از زندگیتان حذف کنید. این 
کار ممکن است همیشه عملی نباشد اما اقدامات هرچند کوچک هم بی تأثیر نیست.

این فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد ابراز داش��ت : کش��ش عضالت در سینه و 
گردن می تواند به کاهش عواملی که روی عملکرد عصب تونل رادیال تأثیر می گذارند 
کمک کند. این امر می تواند در صورتی که رابطه ای بین این عضالت و عصب مورد نظر 
وجود داشته باشد بسیار موثر باشد. اطمینان حاصل کنید که بعد از انجام این اقدامات، 
کش��ش عضالت س��ینه باعث بدتر شدن درد شما نش��وند.وی توضیح داد : اگر عالئم 
بیماری س��ندرم  تونل رادیال در شب بدتر می شوند ممکن است الزم باشد در هنگام 
خواب از یک آتل پالس��تیکی سبک برای دست استفاده کنید. محدود کردن حرکات 
آرنج در شب کار فشردن عصب را ساده می کند. استراحت دادن به آرنج می تواند برای 
عصب فرصتی جهت رهایی از فشار باشد.دکتر مومن زاده اظهار کرد : بحث های زیادی 
در مورد اینکه آیا یخ یا گرما برای آسیب عصب رادیال مناسب است یا خیر وجود دارد. 
ی��خ ت��ورم را کاهش می دهد و گرما بافت ماهیچه ای را آزاد می کند. بالفاصله پس از 
شروع عالئم، استفاده از یخ مناسب تر است. عصب شعاعی به علت گیر کردن در تونل 
رادیال ایجاد درد می کند.این فوق تخصص درد شناسی و طب درد می گوید : تشخیص 
اینکه چه عاملی باعث فشار بر عصب رادیال شده است بدون انجام عکسبرداری امکان 
پذیر نیس��ت، ام��ا دلیل آن به احتمال قوی وجود یک تان��دون کوچک پاره و یا فیبر 
 عضالنی اس��ت که متورم ش��ده اس��ت. هنگامی که فیبرهای عضالنی پاره می شوند، 
مویرگ هایی که به عضله خون رس��انی می کنند نیز دچار پارگی ش��ده، محل پارگی 
را با خون و س��ایر مایعات پر کرده و به سهم خود موجب تورم در آن ناحیه می شود. 
وی ادامه داد : پرولوزون یک تکنیک تزریق داروی جایگزین است که در رفع محدوده 
وس��یعی از عوامل ایجاد درد مفید اس��ت. پرولوزون از فرم فعال اکسیژن برای کمک 
به بافت های آس��یب دیده، مفاصل، رباط ها و بازسازی تاندون ها استفاده می کند. این 
 روش پتانس��یل این را دارد که باعث بهبودی کامل شود و درد را برای همیشه درمان

 کند. دکتر مومن زاده ادامه داد : دلیل اینکه بس��یاری از آس��یب ها درمان نمی شوند 
و یا درمان آن ها طول می کش��د، فقدان گردش خون مناس��ب است. بدن برای بهبود 
یک جراحت یا ناحیه آس��یب دیده باید عناصر ضروری بافت را که فقط توس��ط خون 
می توانند فراهم ش��وند به آن ناحیه برساندو اکس��یژن مهمترین عامل است. به علت 
گردش خون ضعیف، مناطق آس��یب دیده تولید یک محصول ثانویه می کند که اسید 

الکتیک نامیده می شود و تولید این ماده باعث ایجاد درد می شود. 
این فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد گفت : پروتوزون منجر به افزایش گردش 
خون در نواحی دارای جراحت شده و ناحیه اطراف بافت  را با اکسیژن پر می کند. روش 
پرولوزون درمانی همچنین می تواند با دس��تور پزشک با داروهای تزریقی احیا کننده 

دیگری مانند پی آر پی همراه باشد.

آفتاب یزد بررسی کرد 
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سه فاکتور اصلی که بیشترین 
نقش را در افزایش وزن دارند

بر اساس تحقیقات جدید، سه عامل اصلی در 
دریافت کالری در هنگام مصرف غذا نقش دارند. 
به گ��زارش مهر ، محققان اث��رات ویژگی های 
مختلف وعده های غذای��ی را بر مصرف کالری 
مورد بررس��ی ق��رار دادند. آنه��ا دریافتند که 
وعده های غذایی که به سرعت خورده می شوند 
و حاوی تراکم انرژی باال هس��تند و همچنین 
غذاهای بس��یار خوش طعم با دریافت کالری 
باالتر مرتبط هس��تند. نرخ چاقی در سراس��ر 
جهان از سال ۱۹۷۵ تقریباً سه برابر شده است. 
علت اصلی چاقی عدم تعادل انرژی طوالنی مدت 
اس��ت یعنی مصرف کالری بیشتر از آنچه بدن 
 فرصت س��وزاندن آن را داش��ته باشد. بنابراین 
تحقیق در مورد ش��یوه های رژیم غذایی برای 
کاهش وزن کلیدی برای درمان چاقی اس��ت. 
مطالعات نش��ان داده اس��ت که خوردن سریع 
غذاهای پرکالری با مصرف بیش��تر غذا مرتبط 
اس��ت. در همین حال، مصرف بیشتر پروتئین 
با افزایش سیری و دریافت انرژی کمتر مرتبط 
است. درک بیشتر در مورد ویژگی های کلیدی 
رژیم غذایی می تواند به طراحی رژیم های غذایی 
ب��رای درمان چاقی کمک کند. اخیراً محققان 
بررس��ی کردند که چگون��ه ویژگی های وعده 
غذایی بر دریافت کالری در چهار الگوی غذایی 
مختلف تأثی��ر می گذارد. آن ه��ا دریافتند که 
چگالی انرژی وعده های غذایی، سرعت مصرف 
وعده های غذایی و مصرف غذاهای فوق الذکر بر 

میزان کالری دریافتی تأثیر می گذارد.

 تازه ها 

کدام آجیل توانایی مغزی را 
ارتقا می دهد؟

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف 
منظم آجیل، امواج گامای مغز، مرتبط با شناخت، 
یادگیری، حافظه حتی درمان را تقویت می کند. 
به گزارش ایس��نا ، امواج گاما برای فرآیندهای 
ش��ناختی س��ریعتر، بهبود یادگیری، حافظه و 
حتی خواب حیاتی هستند. پس��ته به ویژه در 
تقویت واکنش امواج گامای مغز خوب اس��ت و 
بادام زمینی، پاسخ دلتای مغز را افزایش می دهد. 
پاسخ دلتا برای خواب عمیق، بهبودی و ایمنی 
سالم مهم است. به دلیل وجود آنتی اکسیدان، 
آجیل ها برای قلب مفید هستند، التهاب و روند 
پیری را کاهش می دهند. دکتر لی برک، محق 
این تحقی��ق گفت: »نتایج این مطالعه نش��ان 
می دهد که آجیل ها به همان اندازه که برای بقیه 
بدن مفید هستند، برای مغز نیز مفید خواهند 
بود.« ب��رای این تحقیق، اف��راد مختلف ۶ نوع 
آجیل مختلف گردو، گردوی آمریکایی، پسته، 
بادام زمینی، بادام هندی و بادام درختی مصرف 
کردند. امواج مغزی آنها با استفاده از نوار مغزی، 
الکتروانس��فالوگرافی یا EEG اندازه گیری شد. 
نتایج این تحقیق نشان داد که همه انواع مختلف 
آجیل حاوی آنتی اکسیدان هستند و گردو حاوی 
باالترین میزان است. محققان اذعان کردند که 

آجیل منبع اصلی فالونوئیدها نیز است.

یافته 

ماهی یک بار ورزش کردن هم 
روند پیری مغز را ُکند می کند

یک مطالعه جدید محققان نش��ان داده است 
ک��ه ورزش حداقل یک بار در م��اه در هر دوره 
از بزرگسالی با عملکرد بهتر تفکر و حافظه در 
زندگی بعدی مرتبط اس��ت. ب��ه گزارش مهر ، 
اف��رادی که حداقل یک تا چهار ب��ار در ماه در 
س��نین ۳۶، ۴۳، ۵۳، ۶۰ ت��ا ۶۴ و ۶۹ س��ال 
 فعالیت بدنی داشتند، بیشترین بهره را می بردند. 
»سارا نائومی جیمز«، سرپرست تیم تحقیق می گوید: 
»مطالعه ما نش��ان می دهد که ش��رکت در هر 
فعالی��ت بدنی در اوقات فراغت، در هر مقطعی 
از زندگی بزرگس��الی، تأثیر مثبتی بر شناخت 
دارد.« وی افزود: »به نظر می رس��د این موضوع 
حتی در س��طوح کم فعالیت، بین یک تا چهار 
بار در ماه، هم صادق است. حتی به نظر می رسد 
افرادی که قبالً فعال نب��وده اند اما در دهه ۶۰ 
عمر خود ش��روع به فعالیت می کنند، عملکرد 
شناختی بهتری نسبت به افرادی که هرگز فعال 
نبوده اند، دارند.« بزرگترین فایده برای عملکرد 
تفکر و حافظه، برای افرادی مشاهده شد که در 
طول زندگی خود از نظر بدنی فعال بودند.جیمز 
گفت: »هر چه فرد بیشتر فعال باشد، احتمال 
بیشتری دارد که عملکرد شناختی باالتری در 
آینده داشته باش��د.« محققان از داده های یک 
پای��گاه داده بریتانیایی متش��کل از ۱۴۱۷ فرد 
متولد ش��ده در سال ۱۹۴۶ استفاده کردند که 
سالمت آنها در طول زندگی شان ردیابی شده 
است.ش��رکت کنندگان نظرسنجی هایی را در 
مورد فعالیت بدنی در اوقات فراغت مانند دویدن، 
رقصیدن، باغبانی، پیاده روی و ورزش در طول 
سه دهه پر کردند.آن ها در ۶۹ سالگی تست های 
شناختی را به همراه آزمونی انجام دادند که آنها 
را به چالش می کشید تا بیشترین تعداد لغات 
ممکن را از فهرست ۱۵ تایی به خاطر بیاورند. 
محققان به این نتیجه رسیدند که شروع نوعی 
ورزش و حفظ آن در یک دوره طوالنی ممکن 
است مهمتر از زمان بندی فعالیت باشد.ارتباط 
دقیق بین ورزش و عملکرد شناختی نامشخص 
اس��ت. محققان معتقدند س��طح تحصیالت، 
ش��ناخت دوران کودکی و پیش��ینه اقتصادی 
می توانند این ارتباط را تا حدی توضیح دهند. 
ش��رکت کنندگانی که فعالیت بدنی بیشتری 
داش��تند، احتماالً به دانشگاه رفته اند، والدینی 
 با پیش��ینه اقتصادی ممتاز داش��ته ان��د و در  

 ۸ سالگی نمرات آزمون باالتری داشتند.

 نکته 

=دکتر مرادی : سندرم تونل رادیال زمانی ایجاد می شود که 
عصب رادیال در حین عبور از کانال بخش باالیی ساعد فشرده 
تواند  این فشرده شدن می  یا دچار ساییدگی شود.  شده 
موقتی باشد مانند بلند کردن یک کیسه در حالت صاف 
بودن دست یا به صورت دائمی مانند انجام فعالیت هایی 

نظیر کارهای کامپیوتری و استفاده از ماوس کامپیوتر باشد 

=دکتر مومن زاده : عالئم بیماری سندرم تونل رادیال بسیار 
شبیه به تنیس البو )آرنج تنیس بازان( بوده و تشخیص آن 
مشکل است. مشخصه این بیماری درد در خارج از بازو است 
که به سمت داخل ساعد گسترش می یابد. در برخی موارد 
بین  بافت  فضای  در  حسی  بی  یا  گزگز  است  ممکن  نیز 
انگشت شست و انگشت اشاره در پشت دست وجود داشته 
باشد اما معموال این بیماری باعث کاهش توان و قدرت عضله 

نمی شود

آگهی مجمع عمومی
 فوق العاده شرکت خدمات فنی فوالد یزد

ال�ف – زمان و مح�ل برگزاری جلس�ه:  با عنایت به مج�وز افزایش 
س�رمایه با ش�ماره  DPM-IOP-01A-206بدین وسیله به اطالع 
کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان می رساند،جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده این شرکت راس ساعت 10 روز شنبه 1401/12/20 
در شعبه یزد این شرکت واقع در میدان ابوذر،خیابان مادر،ساختمان 

مادر واحد 8 تشکیل می گردد.  
ب-دستور جلسه : -تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلس�ه : از کلیه سهامداران محترم 
و یا نمایندگان قانوني آنان درخواس�ت میش�ود جهت دریافت برگه 
ورود به جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام این شرکت تا 
روز پنجشنبه مورخ 1401/12/18 با در دست داشتن کارت شناسایي 
معتبر به همراه اصل اوراق سهام و وکالتنامه یا مدرک نمایندگي معتبر 

در ساعات اداري به دفتر اداره سهام شرکت مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت خدمات فنی فوالد یزد
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