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متالزمة النفق الرسغي
يعبؤؤر و لليؤؤ يؤؤر ر ىلؤؤى العلؤؤو الم و ؤؤ  هووا اروو را 

الر ؤؤؤن مؤؤؤم رؤؤؤق  ممؤؤؤر ضؤؤؤي  للسايؤؤؤ   ال  ؤؤؤ  الر ؤؤؤس   
والقؤؤول لءؤؤن  مؤؤم راحؤؤ  اليؤؤ  وبعؤؤ  اإلح ؤؤا  ويع ؤؤ  

ى ؤؤؤ  ضؤؤؤس  العلؤؤؤو  ؤؤؤؤ   تانىاءؤؤؤاظهؤؤؤر  األلؤؤؤاب   
ال ؤؤؤ    ؤؤؤراو   بشؤؤؤر  ريي ؤؤؤ  ى ؤؤؤ  ال  ؤؤؤا  ظهؤؤؤرال  ؤؤؤ   ي
ويمرؤؤؤم أم يلؤؤؤيو رل ؤؤؤا ،  ؤؤؤ   60و 40بؤؤؤيم  أىمؤؤؤار  

 الي يم

 ؟هما هي أسباب
غالبؤؤؤؤا مؤؤؤؤا  رؤؤؤؤوم األ ؤؤؤؤباو غيؤؤؤؤر معرو ؤؤؤؤ  ويقؤؤؤؤا    ؤؤؤؤ  

ت أرؤؤؤري، ي علؤؤؤ  حؤؤؤاااضؤؤؤ راو مءهؤؤؤو  ال ؤؤؤبو   ؤؤؤ  
األمؤؤر بالوظؤؤايت ال ؤؤ   ؤؤؤ    يهؤؤا حررؤؤات م رؤؤررل باليؤؤؤ   

األشؤؤؤرا  و ال ؤؤؤرر و ؤؤؤو أر ؤؤؤر شؤؤؤيوىا ى ؤؤؤ  مرضؤؤؤى 
ال  ؤؤؤؤؤؤؤا  اضؤؤؤؤؤؤؤ رابات السؤؤؤؤؤؤؤ ل ال ر يؤؤؤؤؤؤؤ  والملؤؤؤؤؤؤؤابيم ب

 ال م    يعا وم مم األشرا  الذيموم  واالح

 ؟اسببهيي تال اتزعاجاإلهي ما 
األلؤؤؤاب     ميؤؤؤ األر ؤؤؤر شؤؤؤيوىا  ؤؤؤو ورؤؤؤن أو اانىؤؤؤا  

أيضؤؤؤؤا ألؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤ  أو  ظهؤؤؤؤررالؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ  الليؤؤؤؤ    ؤؤؤؤ  ي
اا ؤؤؤ يقاظ مؤؤؤ  شؤؤؤعور بؤؤؤ م أيضؤؤؤا الر ؤؤؤن أو ال ؤؤؤاى ، و

اليؤؤؤؤ  م   رؤؤؤؤ  أو مرؤؤؤؤ رل   ؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤاات الم ق مؤؤؤؤ  ءؤؤؤؤ ا، 
 يمرم أم   ر    ول الي  أو األلاب  

 كيف يتم تشخيصه؟
ال ؤؤؤ  يشؤؤؤرحها المؤؤؤري   نىاءؤؤؤاتاإلمؤؤؤم رؤؤؤق  ىؤؤؤا ل، 
، يمرؤؤؤم عيؤؤؤا ل ال بيؤؤؤ  ؤؤؤ  ال حؤؤؤ  ب ؤؤؤي   م رؤؤؤق ومؤؤؤ

ل بيؤؤؤؤؤؤؤو األ ؤؤؤؤؤؤؤرل  ءؤؤؤؤؤؤؤرا  ال شؤؤؤؤؤؤؤري    ؤؤؤؤؤؤؤ  بعؤؤؤؤؤؤؤ  
الحؤؤؤؤاات، يءؤؤؤؤو أيضؤؤؤؤا  ءؤؤؤؤرا  ار بؤؤؤؤار ي ؤؤؤؤمى  ر ؤؤؤؤي  

يؤؤؤؤ  العضؤؤؤؤ ، والؤؤؤؤذ  يءؤؤؤؤو  ءؤؤؤؤرار   ؤؤؤؤ  مررؤؤؤؤن ايرهرب
معلومؤؤؤؤؤؤات   يقؤؤؤؤؤؤ  ىؤؤؤؤؤؤم حالؤؤؤؤؤؤ   ع ؤؤؤؤؤؤ م رلؤؤؤؤؤؤ  وي

العلؤؤو    ؤؤ  لؤؤي  ار بؤؤؤارا معقؤؤ ا أو منىءؤؤا للسايؤؤؤ  وا 
 لؤؤؤت  ؤؤؤؤاى   لؤؤؤي  مؤؤؤؤم  ي ؤؤؤ سرق  ءؤؤؤؤرار  أر ؤؤؤر مؤؤؤؤم

 ال   لي ااألشع  ال ي ي  أو  ح  ءرا الضرور  

ما ها العالج؟

 عاليؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ  وضؤؤؤ  ءبيؤؤؤؤرل ب ؤؤؤؤي   ىلؤؤؤؤى أر ؤؤؤؤر العؤؤؤق  
بالرور يرو ؤؤؤؤؤ يروي ات   الحقؤؤؤؤؤمالر ؤؤؤؤن أ  ؤؤؤؤؤا  الليؤؤؤؤ  أو 

 ؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤاات األر ؤؤؤؤر ر ؤؤؤؤورل، يءؤؤؤؤو  ءؤؤؤؤرا  ىمليؤؤؤؤ  
 ا  الم  شؤؤؤ ى ؤؤؤ  اءرار ؤؤؤا    يؤؤؤال ؤؤؤ   ءراحيؤؤؤ  لؤؤؤسيرل
 ي عؤؤا ى المؤؤري   مامؤؤامؤؤا     ىؤؤا لاىامؤؤ ا   لؤؤو  رؤؤ ير
  أ ابي  4أو  3   غضوم 

ا ي لؤؤؤا حاليؤؤؤا باأل ويؤؤؤ  ال ؤؤؤ   ح ؤؤؤو  ىلؤؤؤى مضؤؤؤا ات 
اال هاو أو ال ي امي ات وما  لى ذلك 
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  أ ابي  4أو  3   غضوم 

ا ي لؤؤؤا حاليؤؤؤا باأل ويؤؤؤ  ال ؤؤؤ   ح ؤؤؤو  ىلؤؤؤى مضؤؤؤا ات 
اال هاو أو ال ي امي ات وما  لى ذلك 

 CAMFiC لـ مجموعة أمراض الروماتيزم، إيلديميرا باراكيرشافيير ماس وماريا  :مالمرل و
  Quasar Serveis d’Imatge: ترجمة         CAMFIC ـل الصحي عليمالت ةمجموع لور ي  ألو  و، روءير با يا، :المراجعة العلمية

رونيكا مونتيرديفي: الرسوم       CAMFiCالصحي  عليممجموعة الت لور ي  ألو  و روءير با يا، :المراجعة التحريرية
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