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 پژوهش چکیده

 یهاهای دارویی و جراحی، امروزه به روش. با توجه به عوارض درمانشودیم مارانیب یکننده براناراحت میکلمه(: سندرم تونل کارپال سبب بروز عال 50موضوع) تیاهم

 بر روی عالیم سندرم تونل کارپال انجام شد. یرتأثیر طب فشا یمطالعه با هدف بررس نیتوجه شده است. ا یماریب نیجهت درمان ا یغیردارویی و طب مكمل مانند طب فشار

 یدانشگاه علوم پزشك یکننده به مراکز درمانمراجعه CTSمبتال به  ماریب 57ر از نوع کارآزمایی بالینی، کومطالعه دو سو کیکلمه  در  150)یتخصص ریها به زبان غ افتهی نیمهمتر

انجام  یپالسبو، و کنترل به صورت تصادف ،یفشار طب شامل گروه سه در ها¬گیری آسان انجام شد. تخصیص نمونهبه روش نمونه مارانیب یریگشدند. نمونه یاستان سمنان بررس

فشار وارد  PC7و  PC6نقطه  یآن بر رو یكیکه دکمه پالست یشد به طوربسته می ماریمچ دست ب یبه مدت یک ماه رو یباند مخصوص طب فشار ،یشد. جهت انجام طب فشار

( در قبل و بعد از DML) یحرکت ری(، و زمان تأخDSL) یحس ری(، زمان تأخNCVشامل: سرعت هدایت عصب ) کیاگنوستیودالكتر یهاافتهیو عملكرد دست و  می. شدت عالنمودیم

 تفادهاس EMGاز دستگاه  کیاگنوستیالكترود یها(، و برای انجام تستBCTQنامه تونل کارپال بوستون )گیری شد. برای ارزیابی شدت عالیم و عملكرد دست از پرسشمداخله اندازه

 داریمعن ی( قبل و بعد از مداخله در گروه طب فشارDML، و NCV ،DSL) کیاگنوستیالكترود یهاافتهیعملكرد، و  تیوضع م،یشدت عال نیانگیم نیداد که اختالف بشد. نتایج نشان 

، NCV) کیاگنوستیالكترود یهاافتهیعملكرد، و  تیوضع م،یشدت عال یهانیانگیاختالف م نیب نی(. همچنP=023/0، و P ،015/0=P ،014/0=P ،003/0=P=004/0 بیبود )به ترت

DSL و ،DMLبه ترت یداری( قبل و بعد از مداخله سه گروه، تفاوت معن( 017/0 بیوجود داشت=P ،012/0=P ،003/0=P ،001/0>P 016/0، و=P.) 

 یهاافتهیبهبود  زیروزانه، و ن یهاتیعالعملكرد ف تیبهبود وضع ،ینیبال میبر کاهش شدت عال یمطالعه نشان داد که طب فشار نیا جیکلمه(:  نتا 100)جیکاربرد نتا یبرا شنهادیپ

 نمود. شنهادیپ CTSبه  تالمب مارانیب ینیبال میاستفاده از آن را جهت بهبود عال توان¬یمؤثر بوده است، لذا م کیاگنوستیالكترود
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