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 التنميل او الخدر واسبابه

فً بعض األحٌان ٌشعر الفرد بخدر لو تنمل فً احد اعضاء الجسم ومن االعضاء الشائعة التً ٌحدث فٌها فً 

و فً الوجه ونظرا لحدوثه فً أؼلبٌة األشخاص دعت الحاجة إلى معرفة او القدمٌن ا الٌدٌنأؼلب األحٌان هً 

 ما هو التنمل وما أسبابه وكٌفٌة التعامل معه

 (؟Numbnessما هو التنمل )

التنمل هو شعور ؼرٌب ٌحدث فً اي جزء من جسم اإلنسان وخاصة فً األطراؾ العلٌا واالطراؾ السفلى فً 

ء أخرى من الجسم كالراس اجزا ذراعٌن والساقٌن والذراعٌن ؼٌر انه قد ٌحدث فًوال الٌدٌنالجسم اي 

 ... والوجه

مل مع الجهاز العصبً وذلك ألنه ٌصٌب األعصاب ونتٌجة لإلصابة ٌتولد الشعور لو اإلحساس التن  ٌرتبط 

 بالالمؤلم والذي ٌعبر عنه أٌضا  بالوخز

 سباب التنمل؟ما هي أ

 الضؽط العصبً اي نتٌجة لحدوث إصابة فً األعصاب .１

 ( َوذلك نتٌجة لضؽطها على األعصاب وبذلك ٌحدث التنملdiscsاقراص العمود الفقري )الدٌسك=  .２

نقص األوكسجٌن فً الجسم حٌث أن قلة األوكسجٌن تؤدي إلى عدم توزٌع اإلشارات العصبٌة بشكل   .３

 صحٌح ونتٌجة لذلك ٌحدث التنمل

 او وجود سرطان فً الجسم  بالحروق  كاإلصابةتلؾ األعصاب  .４

حدوث مشاكل فً الدماغ على سبٌل المثال اإلصابة بالصداع النصفً او نقصان األوكسجٌن فً  .５

 الدماغ 

 ما هي أسباب تنمل الوجه؟

 نقص األوكسجٌن وكما تم ذكره حٌث ٌتسبب فً حدوث خلل فً وصول اإلشارات الكهربائٌة .1

تلؾ األعصاب وهنا تلؾ العصب السابع المسؤول عن الوجه حٌث أن اي خلل فٌه سٌؤدي لحدوث  .2

 التنمل

 ما هي أسباب تنمل الظهر؟

 االنزالق الؽضروفً وهو السبب األكثر شٌوعا التنمل فً الظهر ومنهاهناك عدة حالة تتسبب فً حدوث 

مرض التصلب العصبً المتصلب وهو احد أمراض المناعة الذاتٌة التً تؤثر على النخاع وكذلك  عرق النساو

 الشوكً والدماغ

 

 ما هي أسباب تنمل اليد)تبعا للعادات اليومية( ؟
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ة كالنوم بشكل ؼٌر مرٌح )كان ٌنام الشخص على ٌده الضؽط العصبً وٌحدث هذا نتٌجة ألسباب عد .１

 كذلك االنزالق الؽضروفً او االرهاق والوزن الزائد  حظائهلفترة طوٌلة( او الجلوس بوضعٌات 

 التهاب مرفق  الٌد نتٌجة لتمزق األوتار بشكل مستمر  .２

 الضؽط على األوعٌة الدموٌة نتٌجة وضعٌة النوم الخاطئة  .３

 قصور الؽدة الدرقٌة  .４

 إدمان الكحول .５

 ما هي أسباب التنمل لدى المرأة الحامل؟

زٌادة حجم البطن أثناء فترة الحمل والتً تسبب ضؽطا على العصب الوركً لدٌها والذي ٌعرؾ  يعزى ذلك الى

 وكذلك نقص بعرق النسا حٌث ٌنتج عنه حدوث تنمل فً الحوض وٌمتد الى األطراؾ السفلى ولكال الساقٌن

 والقدمٌن الٌدٌندوث تنمل فً حٌث ٌؤدي نقصه إلى ح  Bفٌتامٌن 

 ما هي أسباب تنمل اليد اليسرى التي ينبغي مراجعة الطبيب في حال ظهورها؟ 

داء السكري وارتفاع ضؽط الدم والفشل كٌد الٌسرى بسبب الحاالت المرضٌة قلة التجهٌز الدموي لل .1

 الكلوي 

كالكسور والحروق ولسعات الحشرات او تضرر أعصاب الٌد كمتالزمك نفق  لإلصاباتالتعرض  .2

 الرسػ 

االنتكاسٌة كال بحة الصدرٌة والسكتة الدماؼٌة واتصلً المتعدد واعتالل  كاألمراضأسباب أخرى  .3

 كذلك الشقٌقة والتسمم بالرصاص  Bاألعصاب المحٌطً ونقص فٌتامٌن 

 ما هي أسباب التنمل في اليد اليمنى؟ 

دث بسبب انضؽاط العصب المتوسط فً المسار الضٌق على جانب الكؾ من حتمتالزمة نفق الرسػ   .1

 جهة الرسػ والذي ٌعرؾ بالنفق الرسؽً 

عدم تحرٌك الٌد لفترة طوٌلة كما ٌحصل أثناء االستلقاء ووضع الٌد تحت الراس وعدم تحرٌكها لفترة  .2

ك الٌد مرة أخرى والذي ٌؤدي إلى جرٌان الدم بشكل سلٌم طوٌلة وٌمكن ان ٌنتهً هذا التنمل بعد تحرٌ

 إلى أعصاب الٌد

اعتالل األعصاب المحٌطٌة كداء السكري الذي تكون من مضاعفاته الطوٌلة المدى هو اعتالل  .3

األعصاب وخاصة الطرفٌة حٌث تصل إلى عدم الشعور باي شًء مع تقدم داء السكري والكثٌر من 

اعتالل الجذور العنقٌة نتٌجة التهاب األعصاب الخارجة من الحبل الشوكً وكذلك األمراض األخرى 

 والدي ٌنتج عنه الشعور بالخدر فً الذراع والٌد واالصابع وضعؾ فً عضالتها

 التصلب المتعدد اضافة الى  الذي ٌؤدي إلى تلؾ األعصاب Bنقص فٌتامٌن   .4

حرٌك الٌد ٌؤدي كذلك لٌس فقط عدم ت  ابهةوٌمكن المالحظة ان معظم األسباب بٌن الٌد الٌمنى والٌسرى متش

ها حٌث انه فً احٌان عدة فإن النوم فً وضعٌة واحدة لفترة طوٌلة بدون حركة ٌؤدي إلى رإلى تنملها او خد

 بالكامخدر الجهة 


