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تناسب اندام

شماره ششصدوشصتوهشت بیستونه اردیبهشت نودوهفت

 7تمرین برای بهبود کارکرد مچ

ورزش مچ دست
مچ درد یکی از شایعترین دردهاست و اغلب بر اثر کشیدگی و شکستگی رخ میدهد .البته میتواند دالیل دیگری مانند فشارهای مکرر ،آرتروز و نشانگان
حمید
مهدویمحتشم تونل مچ دست داشته باشد .عوامل مختلفی نیز میتواند سبب مچ درد شود .از این رو ،بعضی اوقات تشخیص دقیق علت اصلی آن دشوار است و نباید
کارشناس ارشد
آسیبشناسی ورزشی فراموش کرد برای درمان ،تشخیص دقیق ضروری است .در کل ،افرادی مثل هنرمندان که بنابر رشته هنریشان کارهای ظریف با دستشان انجام میدهند،
و حرکات اصالحی بیشتر مچ دردهایشان مربوط به فشارهای مکرر بر اثر حرکات بسیار ریز در مچ دست است و این عارضه با نشانگان تونل مچ دست کامال تفاوت دارد .در
صفحه «تناسب اندام» این شماره به معرفی راهکارهای حل این مشکل خواهیم پرداخت و در ادامه تمرینهایی را برای پیشگیری از این عارضه معرفی خواهیم کرد.

چرا فشارهای مکرر آسیبرسانند؟

عصب مدیان ،یک عصب حسی و حرکتی است .این عصب مسوول حس دادن به انگشتان شست ،سبابه و میانی و نیمی
از انگشت انگشتری و حس کف دست است .این عصب همچنین موجب تحریک عضالت برجستگی تنار میشود.
برجستگی تنار در کف دست و در مجاورت انگشت شست و حاوی عضالتی است که شست را حرکت میدهند .گاهی
اوقات بنا به عللی فضای درونی این کانال تنگ میشود .به طور مثال وجود یک تومور یا کیست درون کانال میتواند
فضای آن را تنگ کند یا بد جوش خوردن یک شکستگی مچ دست میتواند موجب تغییر شکل استخوان شود و فضای
کانال را تنگ کند ولی در غالب اوقات علت کاهش فضا تورم تاندونهای خمکننده انگشتان و غالف اطراف آنهاست
که از درون این فضا عبور میکنند .این تاندونها میتوانند به علت حرکات مکرر و مداوم مچ دست و انگشتان متورم
شوند .کارهایی مانند حروفچینی زیاد یا استفاده زیاد از پیانو میتوانند موجب بروز عالئم نشانگان کانال کارپ شوند.
گاهی اوقات تورم تاندونها و غالف آنها به علت تغییرات هورمونی است که در دوران بارداری یا یائسگی برای بیمار
ایجاد میشود .بنابراین ،نشانگان تونل مچ دست بر اثر گرفتگی و فشرده شدن عصب میانی دست است که در انگشتان
شست ،اشاره و میانه احساس مورمور ،سوزنسوزن شدن ،یا بیحسی میکنید ،اما در فشارهای مکرر و دردهای ریز
عضالت ،تاندونها ،رباطها و اعصاب مورد آسیب قرار میگیرند و شما احساس درد ،حساسیت ،بیحسی ،گرفتگی
عضالت و سفتی در مچ دست ،کف و پشت دست میکنید.

تمرین اول

به آرامی مچ دستتان را در جهت ساعت گرد  10مرتبه بچرخانید و
همچنین در جهت پادساعت گرد نیز  10مرتبه دیگر تکرار کنید .تمرین
را  4مرتبه دیگر انجام دهید.

تمرین چهارم

هریک از انگشتانتان را به آرامی
در جهات مختلف (ساعت گرد
و پاد ساعت گرد)  4مرتبه
بچرخانید .تمرین را برای هر
دست 2 ،مرتبه تکرار کنید.

تمرین ششم

مشابه تصویر کف دست خود را روی میز یا زمین قرار دهید و  10ثانیه
مکث کنید .تمرین را  2مرتبه تکرار کنید.

عوامل ایجادکننده

•
•
•
•
•

بارداری
سابقه خانوادگی
بیماریهای خاص مانند دیابت ،کمکاری غده تیروئید یا رماتیسم مفاصل
فعالیتهای خاص
برخی جراحات و آسیبدیدگیها در ناحیه مچ دست

اقدامهای پیشگیرانه

•
•
•
•

وضعیت نشستن را در محل کار اصالح کنید.
برای انجام کارهایی مانند حروفچینی از یک بالشتک یا پد مخصوص در زیر مچ دست استفاده کنید.
هر  20دقیقه به مدت چند دقیقه استراحت کنید.
قدرت و انعطاف ناحیه مچ دستتان را افزایش دهید.

تمرین سوم

تمرین دوم

هریک از انگشتانتان را به آرامی بکشید و  4ثانیه مکث کنید .تمرین را
برای هر دست  2مرتبه تکرار کنید.

ابتدا انگشتانتان
را مشت کنید و
فشار دهید10 .
ثانیه مکث و به
آرامی و با کنترل
انگشتان را باز و
در همین حالت
 10ثانیه مکث کنید
سپس تمرین را 3
مرتبه تکرار کنید.

تمرین پنجم

دستهایتان را کنار بدن آویزان کنید
و به مدت  10ثانیه از مچ به پایین
دست خود را بلرزانید .تمرین را
 3مرتبه تکرار کنید.

تمرین هفتم

این تمرین را مانند تمرین قبلی انجام دهید اما با این تفاوت که
پشت دستتان روی زمین قرار گیرد 10 .ثانیه مکث کرده و تمرین
را  2مرتبه تکرار کنید.

