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CARPAL TUNNEL SYNDROME
Istilah ini jarang sekali terdengar, bahkan mungkin 
belum pernah diketahui sebelumnya, apakah carpal 
tunnel syndrome itu. 

Carpal dalam istilah medis adalah pergelangan 
tangan, tunnel adalah terowongan/lorong, 
syndrome/sindrom adalah kumpulan gejala. 

Sehingga carpal tunner syndrome atau yang sering 
disingkat menjadi CTS adalah kumpulan gejala yang 
terjadi pada lorong pergelangan tangan. 

Sumber gambar: http://commons.wikimedia.org/

Gejala yang dirasakan biasanya adalah mati rasa, 
kesemutan, atau kelemahan di pergelangan tangan. 
Terkadang kita menganggap sepele gejala seperti ini. 
Disaat gejala tersebut terasa pada pergelangan 
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tangan, hal pertama yang sering dilakukan adalah 
menggoyang-goyangkan pergelangan tangan, dan 
disaat gejala tersebut menghilang, maka kita pun 
melupakan pentingnya untuk cek ke dokter. 

Sumber gambar: http://caraharian.com/

Carpal Tunnel Syndrome (CTS), tidak sesepele itu. 
Gejala yang disebutkan diatas adalah akibat adanya 
penekanan pada saraf pergelangan tangan atau yang 
dikenal dengan saraf medianus. 

Saraf medianus ini bertanggung jawab dalam 
pergerakan ibu jari dan ketiga jari lainnya kecuali jari 
kelingking. 

Karena adanya penyempitan dari lorong carpal 
(pergelangan tangan), maka terjadi pembengkakan 
jaringan sekitar sehingga menekan saraf medianus.
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Sumber gambar: http://caraharian.com/

Apa yang menyebabkan penyempitan lorong carpal? 

1.  Gerakan berulang, seperti mengetik, mengge- 
rakkan mouse computer. Apabila posisi tangan 
lebih rendah dari pergelangan tangan, maka 
akan mempercepat munculnya CTS. 

2. Kondisi medis seperti hipotiroidisme (keku-    
rangan hormon tiroid), rheumatoid arthritis 
(radang sendi), diabetes dan obesitas

Apa yang terjadi apabila tidak 
diobati?
Apabila gejala CTS dibiarkan dan tidak diobati, maka 
fungsi saraf medianus akan semakin menurun, maka 
yang terjadi berangsur-angsur adalah kekuatan geng-
gaman semakin berkurang, nyeri, kram, otot-otot 
tangan menyusut, kehilangan rasa dan koordinasi 
jari-jari tangan hingga kehilangan fungsi tangan se-
cara permanen.

Wanita memiliki resiko lebih tinggi menderita CTS 
dibandingkan pria, dikarenakan wanita memiliki 
lorong/celah pergelangan tangan yang lebih kecil. 

Bagaimana Pencegahannya?
1. Apabila harus melakukan aktifitas berulang, 

seperti mengetik, maka harus dilakukan dengan 
posisi yang ergonomis dan dengan menggunakan 
keyboard komputer yang ergonomis. 

2.   Selalu posisikan tangan setinggi siku atau sedikit 
lebih rendah, agar pergelangan tetap lurus. 

3.  Pada aktifitas yang menggunakan pergelangan 
tangan, maka lakukanlah istirahat lebih sering 
untuk menghindari tekanan

4. Lakukan pemanasan atau latihan ringan untuk 
jari dan pergelangan tangan

Sumber gambar: http://caraharian.com/

5.  Lakukan pemanasan atau latihan ringan untuk 
jari dan pergelangan tangan.
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Bagi pasangan suami istri, proses kehamilan adalah 
salah satu momen yang paling membahagiakan 
dalam hidup. Masa kehamilan bagi para calon ibu 
juga kerap dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang 
dapat mempengaruhi kesehatan calon bayi, misalnya 
saja mual-mual di pagi hari, ngidam, lebih sensitif 
terhadap bau dan lain sebagainya.

Dari beberapa pengalaman tersebut, ada hal utama 
yang harus diperhatikan ibu hamil, yaitu pentingnya 
menjaga kesehatan tubuh dan janin.

Para calon ibu harus memperluas pengetahuan 
mengenai tips kesehatan saat hamil. Hal ini 
dikarenakan saat seorang wanita hamil, sebenarnya 
dia memberi nutrisi untuk dua tubuh, yaitu dirinya 
sendiri dan janin yang ada dalam tubuh.

Jumlah Energi Yang Dibutuhkan 
Wanita Hamil 
Wanita hamil harus menjaga asupan nutrisi dalam 
tubuhnya sehingga proses tumbuh kembang janin 
berlangsung secara sehat dan aman. Wanita hamil 
memerlukan jumlah energi yang lebih besar daripada 
wanita yang sedang tidak hamil.

Jumlah energi yang dibutuhkan oleh wanita hamil 
yang memiliki aktivitas fisik sama, yaitu berada di 
kisaran 285 kkal per hari. Hal ini berarti bahwa wanita 
hamil yang bekerja selayaknya sebelum hamil, maka 
dia membutuhkan tambahan energi sebesar 285 kkal 
per hari agar perkembangan janin bisa sehat.

Sebaliknya, jika wanita tersebut memutuskan untuk 
mengurangi aktivitas fisik sehari-hari, maka jumlah 
energi yang dibutuhkan juga berbeda. Setidaknya ada 
kebutuhan energi sebesar 200 kkal yang diperlukan 

ibu hamil apabila berhenti bekerja atau berhenti 
melakukan aktivitas sehari-hari yang memerlukan 
energi cukup besar.

Makanan Sehat Untuk Ibu 
Hamil
Wanita hamil memerlukan asupan nutrisi empat 
sehat lima sempurna layaknya wanita yang sedang 
tidak hamil. Jumlah nutrisi yang dibutuhkan tentu 
saja lebih banyak. Namun terdapat beberapa nutrisi 
yang dibutuhkan karena berpengaruh terhadap 
kesehatan janin.

Secara garis besar kebutuhan gizi wanita hamil dibagi 
menjadi dua, yaitu vitamin dan mineral.

Kebutuhan Vitamin Wanita 
Hamil
Vitamin, energi dan protein adalah tiga nutrisi tubuh 
yang perlu ditambahkan jumlahnya ketika seorang 
perempuan dinyatakan positif hamil. Ada beberapa 
jenis vitamin yang perlu ditambah dalam jumlah 
yang cukup adalah vitamin A, vitamin D, vitamin B6 
dan asam folat.

Vitamin A bermanfaat dalam pertumbuhan janin. 
Selain itu, wanita hamil juga memerlukan vitamin 
D dalam membantu proses berkembangnya janin 
di dalam rahim. Janin yang kekurangan vitamin D 
akan mengalami hipokalemia yang ditandai dengan 
kelahiran bayi dengan struktur tulang tidak sempurna.

Selanjutnya, wanita hamil juga membutuhkan vitamin 
B6 yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan 
janin. Vitamin B6 juga bermanfaat mencegah mual 
pada ibu hamil yang umumnya terjadi di pagi hari.

TIPS SEHAT SAAT HAMIL BAGI IBU 
DAN JANIN
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Selain mengkonsumsi vitamin B6, mual di pagi hari 
juga bisa dikurangi dengan mengkonsumsi makanan 
yang memiliki rasa asam, memilih makanan sayuran 
segar, dan menghindari segera minum setelah makan.

Nutrisi lain yang tak kalah penting bagi kesehatan para 
calon Ibu adalah asam folat. Asam folat bermanfaat 
mencegah terjadinya keguguran dan resiko kelahiran 
bayi dengan berat badan rendah. Untuk para wanita 
hamil disarankan mengkonsumsi suplemen makanan 
yang mengandung asam folat di kisaran 200 sampai 
400 mg per hari.

Hal ini disebabkan karena kebutuhan asam folat 
wanita hamil lebih banyak daripada wanita tidak 
hamil. Jika biasanya hanya 175 mg per hari, maka 
pada saat hamil kebutuhan tersebut naik menjadi 
470 mg per hari.

Kebutuhan Mineral Wanita 
Hamil
Beberapa zat mineral yang dibutuhkan oleh wanita 
hamil adalah kalsium, zinc dan zat besi. Ketiga jenis 
mineral tersebut mutlak diperlukan oleh wanita 
hamil untuk menghindari gangguan pada kesehatan 
ibu dan janin.

Kalsium dibutuhkan oleh wanita hamil untuk 
menopang penambahan berat badan akibat 
perkembangan janin. Kalsium yang dimiliki tersebut 
disimpan di dalam tulang dan akan dipakai secara 
ekstra ketika janin mengalami pertumbuhan 
pembentukan tulang.

Jika ibu hamil tidak memiliki cadangan kalsium yang 
cukup, maka dikhawatirkan si ibu akan mengalami 
tulang keropos di kemudian hari.

Setidaknya jumlah kalsium yang dibutuhkan oleh 
wanita hamil minimal 1200 mg per hari. Jumlah 
tersebut mengalami peningkatan 400 mg dari 
kebutuhan kalsium wanita tidak hamil yang biasanya 
berkisar di angka 800 mg per hari.

Selain beresiko bayi mengalami kelahiran cacat 
tulang, kekurangan kalsium pada wanita hamil juga 
bisa menyebabkan si ibu mengalami kejang-kejang.

Zat mineral lain yang tidak kalah pentingnya bagi 
wanita yang sedang mengandung adalah zat besi. 
Sebagaimana kebutuhan wanita dewasa yang tidak 
hamil, wanita hamil membutuhkan zat besi agar 
terhindar dari anemia.

Anemia disebut juga kekurangan zat besi dalam 
darah dan seringkali terjadi pada wanita dewasa yang 
sedang datang bulan, wanita hamil dan para pekerja 
yang membutuhkan energi besar dalam aktivitas fisik 
mereka.

Jika membaca uraian di atas maka asumsi yang 
muncul adalah seolah-olah wanita hamil harus 
makan dua kali banyaknya dari porsi normal.

Pemikiran tersebut tentu saja salah. Yang harus 
dilakukan oleh wanita hamil adalah tetap makan tiga 
kali sehari dengan tambahan jumlah energi yang 
sama dengan satu porsi makanan sehat, segelas susu 
dan sebutir telur ayam.

Wanita hamil juga disarankan melakukan olahraga 
ringan agar tubuh tetap sehat dan otot tidak kaku. 
Umumnya olahraga yang disarankan untuk wanita 
hamil adalah jalan-jalan di pagi hari dan senam ibu 
hamil. Semoga tips sehat saat hamil ini berguna bagi 
ibu dan calon bayi yang di kandungnya. Selamat 
mempraktekkan!


