آﯾﺎ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟
آﯾﺎ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻟﺮزش ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ اﻧﻘﺒﺎض رﯾﺘﻤﯿﮏ ،ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ,و ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﺮزش ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﻫﺎ  ،ﺻﻮرت  ،ﺳﺮ  ،ﻟﺐ ﻫﺎ  ،ﻓﮏ  ،ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺮزش دﺳﺖ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻟﺮزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻟﺮزش ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ
آورد دﺳﺘﻬﺎ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ روﺑﺮوی ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﻟﺮزش ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• اﺿﻄﺮاب
• اﺳﺘﺮس
• ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن
• ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب
• ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ
ﻟﺮزش دﺳﺖ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺑﻪوﯾﮋه
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﻟﺮزش دﺳﺖ

ﻟﺮزش ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ و ﮐﻨﺸﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ )ﺑﯿﻤﺎری( ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
۱ـ ﻟﺮزش اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺪن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮاﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ ﻟﺮزش ﮐﻨﺸﯽ اﻧﻘﺒﺎض
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
2ـ ﻟﺮزش وﺿﻌﯽ ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﻌﺎش ﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮاﻧﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎزوﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف .ﻟﺮزش ﮐﻨﺸﯽ،
ﻟﺮزش وﺿﻌﯽ و ﻟﺮزشﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻟﺮزشﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻪ ﻧﻮع ﻟﺮزش دﺳﺖ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ_ ﻟﺮزش دﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ:
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺳﭙﺲ دور ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺖ آن ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻤﺮدن ﭘﻮل
اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﺮ دو دﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ب_ ﻟﺮزش ﻓﻌﺎل دﺳﺖ:
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد  ،اﯾﻦ ﻟﺮزش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• اﺿﻄﺮاب
• ﭘﺮﮐﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
• ﻋﻮارض داروﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺸﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮوﻧﺶﻫﺎ و داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ
• ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
• ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
• ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ج _ﻟﺮزش دﺳﺖ در ﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر :
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و در ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻟﺮزﺷﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و
ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻟﺮزش ﺷﺪﯾﺪ در دﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی رﯾﺸﻪ و دﻻﯾﻞ ﻟﺮزش دﺳﺖ

 .۱ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻓﯿﺰوﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﺷﺪه:
ﻟﺮزش ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را دﯾﺪ .ﻟﺮزش ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در دﺳﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺮ  ،ﭘﺎﻫﺎ  ،آرواره  ،ﺗﻨﻪ و ﻟﺐﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ
داد.
ﺗﮑﺎنﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،اﻏﻠﺐ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• داروی ﺑﯽﻫﻮﺷﯽ )ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﮐﻢ(
• ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ )ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎل(
• ﻣﺼﺮف زﯾﺎد اﻟﮑﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک آن
• ﻣﺼﺮف ﮐﺮاک
• اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﺧﺎص
ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺘﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﺎ ﻣﻌﺮوف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
داروﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ ﻟﺮزش در ﻃﻮل ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻇﺮﯾﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن اﺛﺮات ﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ و آدرﻧﺎﻟﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ داروﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﻟﺮزش ﻧﺎﺷﯽ
از ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 .۲ﻟﺮزش اﺳﺎﺳﯽ دﺳﺖ:
ﻟﺮزش دﺳﺖ از ﻧﻮع اﺳﺎﺳﯽ ﺿﺮوری ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺼﺒﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻟﺮزش وﺿﻌﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﺮزش اﺳﺎﺳﯽ ،دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺳﺎﻋﺪ و
دﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮد را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن دارد در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻋﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻟﺮزش اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﯾﻦ اﻧﺪامﻫﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
• ﺻﺪا
• ﺳﺮ
• ﻟﺐﻫﺎ
• ﻓﮏ
• ﺻﻮرت
ﻟﺮزش ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،اﺳﺘﺮس و داروﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﻨﺠﺎن ﯾﺎ ﻗﺎﺷﻖ
ﻋﻮد ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﯾﮏ درﺟﻪ ﮐﻨﺘﺮل ارادی وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻟﺮزش دﺳﺖ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد.
ﻟﺮزش اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﺪون و ﺑﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺮزش ﺷﺪه و اﻟﮑﻞ ﻟﺮزش را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮل و ﭘﺮﯾﻤﯿﺪون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ داروﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺪود  70-50درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 .۳ﻟﺮزش دﺳﺖ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن:

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن  20ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻟﺮزش اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺪود
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻟﺮزش ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺷﺎﯾﻊ از ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻫﻢ ﻟﺮزش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺮزش دﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو دﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺐ ﻫﺎ ،ﭼﺎﻧﻪ ،ﺻﻮرت و ﭘﺎﻫﺎ را ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺮزشﻫﺎ
اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ دﺳﺖ و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺪن دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮی ،اﺳﺘﺮس
و ﺑﻌﺪ از ورزش ﻋﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ،ﻟﺮزش ﻓﻘﻂ در اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﺎ دﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺮزشﻫﺎ اﻏﻠﺐ در
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻟﺮزش »ﮔﺮد« ﻧﺎم دارد .زﯾﺮا ﺣﺮﮐﺎت
دﺳﺖ ﮔﺮد و دوراﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺮزش ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻟﺮزش ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از  25درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﯾﮏ ﻟﺮزش ﮐﻨﺸﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﺑﺎ ﻟﺮزش اﺳﺎﺳﯽ:
• ﻟﺮزش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دﺳﺖﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻟﺮزش ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن در ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
• ﺣﺮﮐﺖ آﻫﺴﺘﻪ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﺪه و ﺑﺪ راه رﻓﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• ﻟﺮزش اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً دﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺳﺮ و ﺻﺪا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺮزش ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از دﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺎزوﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﭼﺎﻧﻪ ،ﭘﺎﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﺑﺪن را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .۴ﻟﺮزش اﯾﻨﺘﻨﺸﻦ )ﻟﺮزش ﻣﺨﭽﻪ(:
اﯾﻦ ﻟﺮزش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺮزش ﻣﺨﭽﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻟﺮزش ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﯾﺎ دو
ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی  ،اﺳﮑﻠﺮوز و ﯾﺎ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺬی ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ دارای ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﻟﺮزش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

• ﺻﺤﺒﺖ و ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻤﯽ
• ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎﯾﯽ در راه رﻓﺘﻦ
• ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎوب
آﺗﺎﮐﺴﯿﺎ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻋﺎدی در
راه رﻓﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﻟﺮزش ﻣﺨﭽﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

 .۵ﻟﺮزش دﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎری وﯾﻠﺴﻮن:
ﺑﯿﻤﺎری وﯾﻠﺴﻮن ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻣﻐﻠﻮب اﺗﻮزوﻣﺎل ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺎدر از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
رﺳﻮب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺲ در ﻣﻐﺰ  ،ﮐﺒﺪ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﻤﺎری
وﯾﻠﺴﻮن در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﻠﺴﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺑﺰاق ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
• داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
• آﺗﺎﮐﺴﯽ
• ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ
• ﻧﺎﺷﯿﮕﺮی دﺳﺖﻫﺎ
• ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﺒﺪ
ﻟﺮزش ﻧﺎﻣﺘﻘﺮن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.

 .۶ﻟﺮزش دﺳﺖ روﺑﺮال:
ﻟﺮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮﻟﻤﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎدر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وﺿﻌﯽ ،اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ و ﻟﺮزشﻫﺎی ﮐﻨﺸﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺎﻻﻣﻮس ،ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ و ﻣﺨﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 .۷ﻟﺮزش دﺳﺖ اوﻟﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری:

ﻧﻮﻋﯽ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎراً ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺮزش اوﻟﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﺎم دارد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻟﺮزش ﺑﻪﺧﺼﻮص اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد.

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻟﺮزش اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻟﺮزاﻧﯽ از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﻐﺰ و ﺳﻢ
ﺑﻮﺗﻮﻟﻮﻧﯿﻮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻟﺮزش اوﻟﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﺎرﺑﺮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 .۸ﻟﺮزش ارﺗﻮاﺳﺘﺎﺗﯿﮏ:
ﻟﺮزش ارﺗﻮاﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﺧﺘﻼﻟﯽ ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺮزش ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺎﻫﺎ و ﺗﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ و
ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎدن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺮ
دو ﭘﺎ ،ﺗﺰﻟﺰل و ﺗﺮس از اﻓﺘﺎدن ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺻﺎف اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮای ﻓﺮد دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺮزش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه در ﺣﺎل
ﻗﺪم زدن و ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺖ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﻟﺮزش ﺑﺎ ﮔﺎﺑﺎﭘﻨﺘﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻠﻮﻧﻮزﭘﺎم ﻗﺎﺑﻞ
درﻣﺎن اﺳﺖ.

 .۹ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی)ﻟﺮزش روان ﭘﺮﯾﺸﯽ( :
ﻟﺮزش ﮐﺎرﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺮزش روانﭘﺮﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻟﺮزش ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد .ﻟﺮزش ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻟﺮزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎزوﻫﺎ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻟﺮزش ﮐﺎرﮐﺮدی اﻏﻠﺐ دارای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ
را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

 .۱۰داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ:
داروﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• آﺗﻮرواﺳﺘﺎﺗﯿﻦ
• آﻣﯿﻮدرون
• ﺑﺘﺎ – ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮوﯾﯿﺪ
• آدرﻧﺮژﯾﮏ آﮔﻮﻧﯿﺴﺘﺲ )آﻟﺒﻮﺗﺮول ،ﺗﺮﺑﻮﺗﺎﻟﯿﻦ ،ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل( ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﯿﻦ
• ﻓﻠﻮﮐﺴﺘﯿﻦ
• ﻟﯿﺘﯿﻮم
• ﻫﺎﻟﻮﭘﺮﯾﺪول
• واﻟﭙﺮوﯾﯿﮏ اﺳﯿﺪ
• داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
• وراﭘﺎﻣﯿﻞ
ﻟﺮزشﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزوﻫﺎ ،دﺳﺖﻫﺎ ،ﺳﺮ ﯾﺎ ﭘﻠﮏ را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻧﺪرت
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﻨﻪ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮد .ﻟﺮزش ﻧﺎﺷﯽ از داروﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف دارو از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و درﺻﻮرت
ﻟﺰوم ﻣﺼﺮف دارو ،ﮐﺎﻫﺶ دوز آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺮزش دﺳﺖ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ:

ﻟﺮزش دﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ دﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزوﻫﺎﯾﺘﺎن را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن دارد ﻫﯿﭻ ﻟﺮزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺷﺎﻫﺪ
ﻟﺮزش در اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﺪت اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:
• اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ
• اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ،اﺿﻄﺮاب و ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
• ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ )ﻗﻬﻮه ،ﭼﺎی ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ(
• ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن
• ﻫﻮای ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد
• ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ
ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﻮرت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻟﺮزش دﺳﺖﻫﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ؟
وﻗﺘﯽ ﻟﺮزش دﺳﺖﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻋﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮی
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺮزش در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﭽﻪای ،ام اس و ﯾﺎ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن راﯾﺞ اﺳﺖ.
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن
ﮐﻢ ﺷﺪن رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﻏﺪد ﻗﺎﻋﺪه ای ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻟﺮزش ﺑﺎ ﺳﻔﺘﯽ و ﺧﺸﮑﯽ اﻧﺪامﻫﺎ و
ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.

درﻣﺎن ﻟﺮزش دﺳﺖ :

درﻣﺎن ﻟﺮزش دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺘﺎ ،از داروﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻟﺮزش دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• داروﻫﺎی ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ
• آرامﺑﺨﺶﻫﺎ
• داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ و آب ﺳﯿﺎه ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺿﻄﺮاب را دﻟﯿﻞ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت روش ﻫﺎی ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
• ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ
• ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
• ورزش ﮐﺮدن ﺑﺎ وزﻧﻪﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺳﺒﮏ درﻣﺎن

