 Scoliosisپشتکج (اسکَلیَس) (قَس جاًبی ستَى فقزات)

ّشگًَِ اًغشاف ربًجی دس ستَى فمشات اسکَلیَس ًبهیذُ هی ضَد .اسىَلیَص یه لغت یًَبًی است وِ ثوؼٌی وذ ٍ خویذُ
هی ثبضذ ایي اغكالط سا اٍلیي ثبس ثمشاـ ثِ هؼٌی اًغشاف غیشقجیؼی ستَى فمشات ثىبس ثشدُ .دس اسىَلیَص ثستِ ثِ تؼذاد ٍ
ًَع اًغٌبءّب قشعی ضجیِ ثِ  Sیب  Cثلٌذ دس ستَى فمشات ایزبد هی ضَد .اسىَلیَص  C ٍ Sدس ضىل صیش:

دس اسىَلیَص ،ستَى فمشات قی سضذ فشد ثِ تذسیذ سٍی هغَس خَد هی صشخذ ٍ ثؼجبستی تبة هی خَسد .ایي صشخص ثِ آساهی
لفسِ سیٌِ سا ثِ قشفی هی وطذ لزا دس پطت ،یه سوت لفسِ سیٌِ ثلٌذتش هی گشدد ٍ ثیطتش اص سوت دیگش ثیشٍى هی صًذ.
دس ایي ؾبیؼِ صٍائذ خبسی ثِ سوت تمؼش اًغشاف ،وطیذُ هی ضًَذ ٍ رسن هْشُ ّب ثِ سوت تغذة اًغشاف ،ثشرستگی هی
یبثٌذ .دس اسىَلیَصّبی سبختوبًی صشخص هْشّب ضذیذتش است .اهّب دس اسىَلیَصّبی غیشسبختوبًی هوىي است اغالً
صشخطی ٍرَد ًذاضتِ ثبضذ.

اهیش ًؼوتی
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ػالٍُ ثش ایي دًذُ ّبی سوت داخل $سوت همؼش #ستَى فقزات ثِ سوت ّن ًضدیه هی ضًَذ .دس ػیي عبل دس سوت
خبسد $سوت هغذة #دًذُ ّب اص ّن دٍس هی گشدًذ .ایي اًغشاف ٍ تغییش ضىل لفسِ سیٌِ هی تَاًذ ضص ّب سا هغذٍد وٌذ ٍ
هطىالت تٌفسی ٍ اعتوبالً ثیوبسیْبی للجی سا دس قی سبلْبی ثؼذی ایزبد ًوبیذ.
ایي ًبٌّزبسی سٍی  "5-10توبم ًَرَاًبى احش هی گزاسدٍ .لی ضیَع آى دس ثیوبسّبی ػػجی -ػؿالًی ٍ هؼلَلیي هبًٌذ
وَدوبى  CPثؼلت ٍؾؼیت ّبی ًبهٌبست ثیطتش است .رْت اسىَلیَص ثشاسبس سوتی وِ تغذة لشاس هی گیشد ،تؼییي هی
گشدد .ثٌبثشایي ٍلتی گفتِ هی ضَد اسىَلیَص ساست یؼٌی تغذة اًغشاف دس سوت ساست لشاس داسد.

ػالئن
ػالهت ایي ثیوبسی ثػَست اًغشاف تذسیزی ٍ ثذٍى دسد ستَى فمشات دس اقفبل ٍ ًَرَاًبى هی ثبضذ .صٍائذ خبسی ستَى
هْشُ ّب دس ایي ػبسؾِ دس یه خف هستمین لشاس ًوی گیشد.
دس اسىَلیَص ،ضبًِ هوىي است دس یه سوت ثشآهذُ ثبضذ ٍ یب ثلٌذتش اص ضبًِ دیگشی لشاس ثگیشد .ثبسي یه سوت هی تَاًذ
ثبالتش یب ثشرستِ تش ثٌظش ثشسذ.
اص پطت ،لفسِ سیٌِ هوىي است ثِ ثیشٍى ایزبد ثشآهذگی ًوبیذ ٍ دس یه سوت ستَى فمشات ایزبد یه وَّبى وشدُ ثبضذ.
صهبًی وِ ثبصٍّب دس قشفیي ثكَس ضل ٍ آٍیضاى لشاس گیشًذ ،دس یه سوت فبغلِ ثیطتشی ثیي ثبصٍ ٍ ثذى ایزبد هی ضَد.
ثشسسی ػؿالت اقشاف تٌِ ؾشٍسسی است .دس افشاد سبلن ،لشیٌگی دٍ قشف تٌِ ٍرَد داسد ٍلی دس افشاد هجتال ثِ اسىَلیَص،
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تَدُ ػؿالًی دس سوت همؼش ٍرَد داسد .ػؿالت لسوت همؼش ستَى هْشُ ّب ،وَتبُ ضذُ ٍ هٌمجؽ هی گشدًذ ٍ ػؿالت
لسوت هغذة ستَى هْشُ ّب ،وص یبفتِ ٍ ضل هی ضًَذ.
دیگز ػالین:

تٌگی ًفس ،دسد لفسِ سیٌِ ،وَتبّی پب ًسجت ثِ دیگشی ،دسد پطت ،ووش دسد ،گشدى دسد ،دسد ضىوی ،اسپبسن ػؿالًی.
ػالئن اسکَلیَس در کَدکاى بِ شزح سیز است:
ضبًِ ّب هوىي است استفبع یىسبى ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ یىی اص آًْب ثبالتش اص دیگشی لشاس گیشد.
سش دس ًبعیِ هشوض ثذى ٍ ثبالی لگي لشاس ًوی گیشد.
لفسِ سیٌِ هتمبسى ًیست ٍ دًذُ ّب هوىي است استفبع ّبی هتفبٍت داضتِ ثبضٌذ.
تیغِ یىی اص ضبًِ ّب ثبالتش ٍ ثشرستِ تش اص تیغِ ضبًِ دیگش ثِ ًظش هی سسذ.
یىی اص دٍ قشف ثبسي ثشرستِ تش اص قشف دیگش هی ضَد.
لجبس ّبی فشد دس ٌّگبم پَضیذى ثِ ًغَ غغیظ ثش سٍی ثذى لشاس ًوی گیشد.
ثذى ثیوبس هوىي است ثِ یه قشف خن ضَد.
قَل پبّبی فشد هوىي است غیش هتمبسى ٍ ًبهسبٍی ضَد.
ػالئن ٍ ًشاًِ ّای اسکَلیَس در ًَساداى ثِ ضشط صیش است:
ایزبد ثشآهذگی دس یه قشف سیٌِ
ًَصاد هوىي است ثكَس هذاٍم ثِ یه قشف خن ضَد.
دس هَاسد ضذیذتش وزی ستَى فمشات  ،ایي هطىل هی تَاًذ ثبػج ٍاسد ضذى آسیت ثِ للت ٍ سیِ ّب ضَد ٍ ثِ ایي تشتیت
ثیوبس ثب تٌگی ًفس ٍ دسد دس ًبعیِ سیٌِ هَارِ هی ضَد .ثؼؿی اص اًَاع اسىَلیَص ّوضٌیي هی تَاًٌذ دسد دس ًبعیِ ووش سا ثِ
ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ .ثِ ّش عبل تَرِ داضتِ ثبضیذ اوخش هَاسد اسىَلیَص ثشای ثیوبس دسدًبن ًیستٌذ.

ًحَُ تشخیص اسکَلیَس
ثب استفبدُ اص خف ضبلَلی یب خف هجذأ غفغِ ضكشًزی دس وسبًیىِ اسىَلیَص داسًذ اغَالً خف ضبلَلی یب خف هجذأ غفغِ
ضكشًزی دسًوبی خلفی اص ًمبـ ضبخع ػجَس ًویوٌذ .ثشای تطخیع دلیكتش ثْتش است هَاسد صیش سا ًیض ثشسسی وٌین .
دس ًوبی لذاهی ًَن سیٌِّب ٍ -ؾؼیت آخشیي دًذُ ّبّ -ن سكغی خبسّبی خبغشُای لذاهی فَلبًی ٍ ثشسسی ًغَٓ ػجَس
خف ضبلَلی اص ًمبـ ضبخع دسًوبی لذاهی
ّوضٌیي دس ًوبی خلفی هَاسد صیش سا ثشسسی هیوٌین
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ّن سكغی سشضبًِّبّ ،ن سكغی خبسوتفْب ٍ صاٍیِ تغتبًی وتفْبّ ،ن سكغی خبسّبی خلفی  -فَلبًی لگي ثْتش است
هَاسد صیش وٌتشل ضَد  :صشخص ثِ قشفیي ،خن ضذىثِ قشفیي  ،فبغلِ ًَن اًگطتبى اص صهیي ،فبغلِ ثبصٍّب اص ثذى ،ثشسسی
صیٌْبی پْلَّبی دٍ قشف ،ػالهت گزاسی ثب استفبدُ اص هبطیه یبثشصست.

ػَارض اسکَلیَس
 -1دسد -2 .وبّص تغشن ستَى فمشات ٍ اختالل دس ساُ سفتي ٍ فؼبلیت -3 .اختالل دس سیستن للجی  -سیَی $ػفًَت
سیِ ًبسسبیی اعتمبًی للت -4 .#اختالل دس سیستن ػػجی -5 .ػذم تمبسى دس دٍ قشف ثذى $تغییش ضىل ضذیذ ستَى
فمشات ٍ دًذُّب. #

اهیش ًؼوتی
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اًَاع اسکَلیَس
اسىَلیَص ثِ سِ دستِ ولی تمسین هی ضَد:

 .1اسکَلیَس ساختواًی(Fixed) (Structural):

الف #ایذیَپبتیه :وَدوی $ضیشخَاسگیًَ ،#رَاًی ،رَاًی ،ثضسگسبالى
ة #ثِ دلیل ًمع سبختبس استخَاًی :ثِ ػلت ثیوبسی  ،هبدسصادی
دًَ #سهب سىَالس دًَ #س فیجشٍهبتَص ص #تشٍهبتیه $غذهِ ،ضىستگی ٍ آسیتّب #تً #بضی اص ػفًَتّب ث #ثِػلت
تَهَس$هخال استَئیذ استَهب #س #فلذ هغضی طً #مبئع ٌّگبم تَلذ ػ #سبثمِ خبًَادگی س #ضشایف طًتیىی هبًٌذ :سٌذسم هبسفبى
یب سٌذسم داٍى.

 .2اسکَلیَس ساختواًی گذرا:

الف #اسىَلیَص سیبتیه ة #اسىَلیَص ّیستشیىبل ً$وبیطی#
آپبًذیسیت #Appendicitis$عبد.

د #اسىَلیَص التْبثی $التْبثبت,دسد ٍ اسپبسن ػؿالًی #د#

.3اسکَلیَس غیزساختواًی(Mobile) (Non structural):

الفٍ #ؾؼیتی )(Postural

ة #رجشاًی
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رٍش ّای تشخیص اسکَلیَس ساختواًی اس غیزساختواًی:
 .1آسهَى آداهش:
دس ایي آصهَى اص فشد داسای اسىَلیَص هی خَاّین اثتذا ثػَست هؼوَلی ایستبدُ ٍ سپس سش ٍ تٌِ سا ثزلَ خن وٌذ تب دست ّب
تمشیجبً ثِ هفػل صاًَ یب پبییي تش ثشسذ .آًگبُ ثب لشاس گشفتي دس پطت سش فشد ،لجِ ّبی وتف ٍ پطت ٍ ستَى فمشات ثذلت
ثشسسی هی ضَد .اگش ستَى فمشات غبف ٍ وطیذُ ٍ لجِ ّب ٍ وٌبسُ ّبی پطت ثكَس لشیٌِ ٍ یىسبى لشاس داضتِ ثبضذ ًطبى
دٌّذُ اسىَلیَص غیشسبختوبًی است.
دس ایي دستِ اص افشاد ،اسىَلیَص ثب ارشای آصهَى خوص ثِ پبییي اص هیبى هی سٍد ،دس عبلیىِ اگش فشد هجتال ثِ اسىَلیَص
سبختوبًی ثبضذ ،ثذلیل آًىِ اسىَلیَص سبختوبًی ثب صشخص تٌِ هْشُ ّب ّوشاُ است .ثب ارشای ایي آصهَى اسىَلیَص ٍی اص
ثیي ًوی سٍد ٍ دیَاسُ لفسِ سیٌِ دس سوت تغذة هطَْد ثَدُ ٍ وتف ضخع ثبال هی هبًذ.

 .2آسهَى ایستادى رٍی اًگشتاى پا:
اسىَلیَصّبی وِ هٌطبء ػؿالًی داسًذ ،یؼٌی ػولىشدی یب ٍؾؼیتی ّستٌذ .ثب ایستبدى فشد سٍی اًگطتبى پب تب عذٍد صیبدی
اغالط هی ضًَذ ،دس عبلیىِ اسىَلیَصّبی سبختوبًی ّیش تغییشی ًوی وٌٌذ.
 .3آسهَى آٍیشاى شذى:
دس ایي آصهَى ثب آٍیضاى ضذى فشد اص هیلِ ثبسفیىس دس عبلیىِ دست ّب وبهالً وطیذُ ضذُ ثبضذ ،اسىَلیَص ٍؾؼیتی ثش قشف
خَاّذ ضذ .دس غَستیىِ اسىَلیَص سبختوبًی ّیش گًَِ تغییشی ًخَاّذ وشد.
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اسکَلیَس ساختواًی
اسکَلیَس ایذٍپاتیک:
ّ% 70وِ اًَاع اسىَلیَصّب سا تطىیل هی دّذ ٍ ػلت آى ًبهؼلَم هی ثبضذ .ثب ایي ٍرَد اص یه سشی ػَاهل اعتوبلی دس
ؾبیؼِ ًبم ثشدُ هی ضَد هبًٌذ اختالل دس وٌتشل ٍؾؼیت ثذى ثذلیل ؾؼف ػولىشد سیستن عس ّبی ػومی ٍ ٍستجَالس دس
گَش داخلی ،تَصیغ غیش قجیؼی دٍن ّبی ػؿالًی دس ػؿالت اقشاف هْشُ ّب .الجتِ دلیمبً هؼلَم ًطذُ وِ آیب ایي ػَاهل،
ػلت اسىَلیَص ّستٌذ ٍ یب دس ًتیزِ ؾبیؼِ ایزبد هی گشدد.

اسکَلیَس ایذٍپاتیک شیزخَارگی:

) (Infantile idiopathic scoliosis

ووتش اص  " 1ثیوبساى سا ضبهل هی ضَد .دس ثذٍ تَلذ یب دس قی دٍسُ ضیشخَاسگی ٍ یب دس سي ووتش اص  3سبل هطبّذُ هی ضَد.
دس پسشّب ضبیغ تش است ٍ ثِ دٍ ًَع ثْجَد یبثٌذُ ٍ پیطشًٍذُ تمسین هی ضَد.
 ًَع پیطشًٍذُ :ضبیغ تشیي اًغٌبء ،اًغٌبی سیٌِ ای سوت صپ است .اوخشاً دس سبل اٍل تَلذ دیذُ هی ضَد ٍ دس اٍلیيهؼبیٌِ ،اًغٌبء ثیص اص  20دسرِ است ٍ دس قی سبل ّبی اٍل ػوش سشیؼبً پیطشفت هی وٌذ .ثذٍى دسهبى دس قی  5سبل ثِ
 100دسرِ هی سسذ.
ًَع ثْجَد یبثٌذُ :دس سبل اٍل تَلذ دیذُ هی ضَد .اص  10تب  30دسرِ هتغییش است ٍ دس قی صٌذ سبل خَد ثخَد ثْجَد هییبثذ .ثشخالف ًَع پیطشًٍذُ دس آى اًَاع اًغٌبءّب ٍرَد داسد .دس ًَع ثْجَد یبثٌذُ یه اًغٌبی هٌفشد ثذٍى اًغٌبی رجشاًی
هطبّذُ هی ضَد .اسىَلیَص ضیشخَاسگی دس  70تب  "90هَاسد اص ًَع ثْجَد یبثٌذُ است.
دسهبى:
ًىتِ هْن ایي است وِ ثب خَاثبًذى قفل دس ٍؾؼیت  proneهی تَاى اص ثشٍص اسىَلیَص پیطگیشی وشد .دس اوخش هَاسد
اسىَلیَص ضیشخَاسگی اص ًَع ثْجَد یبثٌذُ است ٍ .دس قی صٌذ سبل ثذٍى دسهبى ثْجَد هی یبثذ .ایي ًَع ثٌذست اص  35دسرِ
ثیطتش است ٍ ّشگض اًغٌبی رجشاًی ًذاسد .دس ایي هَاسد ًیبصی ثِ دسهبى ًیست ٍ ّش  4تب  6هبُ یىجبس ثیوبس ثبیذ هؼبیٌِ ضَد.
دس هَاسد اًغٌبی ثیص اص  35دسرِ ٍ اًغٌبی رجشاًی ثبیذ ثِ ًَع پیطشًٍذُ هطىَن ثَد .دس ایي هَاسد اص استض  ٍ TLSOیب
CTLSOاستفبدُ هی وٌین .دس ثسیبسی اص هَاسد ًتیزِ دسهبى لبثل لجَل است ٍ اص پیطشفت اًغٌبء رلَگیشی هی وٌذ ٍ یب
ثْجَدی لبثل تَرِ ایزبد هی ضَد .اگش ثب ٍرَد استفبدُ اص استض ،اًغٌبء پیطشفت ًٌوبیذ ثبیذ رشاعی اًزبم ضَد.
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اسکَلیَس ًَجَاًاىjuvenile:
دس سٌیي  3تب  7سبل دیذُ هی ضَدٍ دس دختشاى ضبیغ تش است "10 .هَاسد اسىَلیَص سا ضبهل هی ضَد .هؼوَالً یه اًغٌبی
سیٌِ ای دس سوت ساست ٍرَد داسد ٍ دس غَست افضایص اًغٌبء $ثیص اص  25-30دسرًِ #یبص ثِ دسهبى داسد.
اسکَلیَس جَاًاىadolescent:
دس سٌیي پس اص  10سبلگی دیذُ هی ضَد .دفَسهیتی تٌْب ػالهت ثبلیٌی است .دس هَاسدی وِ اسىَلیَص قَالًی هذت دس فشد
ثضسگسبل ٍرَد داضتِ ثبضذ ٍ تغییشات دطًشاتیَ ایزبد ضَد ،دسد ًیض ثش ػالئن دیگش اؾبفِ هی ضَد.
دسهبى:
دسهبى غیش رشاعی اسىَلیَص ، adolescentتغت ًظش گشفتي ثیوبس ٍ استض است.
دس دسهبى استَتیه اص(  CTLSOهبًٌذ هیلَاوی TLSO (ٍ #هبًٌذ ثَستَى #استفبدُ هی ضَد .دس هَاسدی وِ للِ اًغٌبء
ثبالتش اص  T7ثبضذ اص  ٍ CTLSOدس هَاسد پبییي تش اص  TLSOاستفبدُ هی ضَد.

اسکَلیَس ایذیَپاتیک بشرگساالى(Adult idiopathic scoliosis ):دس ایي گشٍُ سضذ استخَاًی ثیطتش اص
عذ قجیؼی است.
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ب) اسکَلیَس بِ دلیل ًقص ساختار استخَاًی(:)Osteopathic Scoliosis
 اسىَلیَص ثِ ػلت ثیوبسی هخال ثیوبسی ساضیتیسن ٍ ًشهی استخَاى$استئَهبالسی.# اسىَلیَص هبدسصادی:#Congenital Scoliosis$اختالل هشثَـ ثِ سبختوبى قجیؼی یه هْشُ یب اتػبل صٌذ هْشُ ثِیىذیگش$هخال .#block vertebra ٍ hemivertebra
اسکَلیَس هادرسادی congenital abnormalities( :هخال ثیوبسی اسپیٌبثیفیذا ٍ یب ًَسٍفیجشٍهبتَص#

اسىَلیَص هبدسصادی ،اًغٌبی ربًجی ستَى فمشات ثؼلت ٍرَد ًبٌّزبسی ّبی هْشُ ای است وِ هٌزش ثِ ػذم تؼبدل سضذ
قَلی ستَى فمشات هی ضَد .اص ًظش رٌیي ضٌبسی صهبى ثغشاًی دس تطىیل ستَى فمشات ّفتِ پٌزن ٍ ضطن است ،یؼٌی
صهبًی وِ سًٍذ لكؼِ لكؼِ ضذى ) (segmentationغَست هی گیشدً .بٌّزبسی ّبی هبدسصادی ستَى فمشات قی 6
ّفتِ اٍل صًذگی داخل سعوی سٍی هی دّذ.
دس ثیوبساى هجتال ثِ اسىَلیَص هبدسصادیً ،بعیِ پطت ثشای یبفتي ػالئوی هبًٌذ پبس ّبی هَ ،فشٍ سفتگی ّبی پَستی ٍ
اسىبسّبی ًبعیِ ثبیذ ثشسسی ضَد.
دسهبى:
دسهبى غیش رشاعی اسصش هغذٍدی دس ثیوبساى هجتال ثِ اسىَلیَص هبدسصادی داسد .صَى  "75اًغٌبّب هبدسصادی پیطشًٍذُ
ّستٌذ ٍ فمف  5تب  "10سا هی تَاى ثب ثشیس وٌتشل ًوَد .پس رشاعی پبیِ دسهبى است.
ج) اسکَلیَس ًَرهاسکَالر:
ثب ػذم تؼبدل ػؿالت اقشاف هْشُ ای ٍ سبیش ػلل ّوشاُ ثَدُ ٍ دس اختالالت ػػجی صیش دیذُ هی ضَد.
اختالالت ػػجی پیطشًٍذُ ،هبًٌذ ، S.M.Aآتبوسی فشیذسیص ٍ...
اختالالت ػػجی غیش پیطشًٍذُ هبًٌذ ، CPپَلیَهیلیت ،آستشٍگشیپَص ٍ...
اختالالت ػولىشد ػؿالًی هیَپبتی ً #Myopathic Scoliosis$ظیش آتشٍفی ٍدیستشٍفی ػؿالًی ٍ ...دیذُ هی ضَد.
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اسکَلیَس سیاتیکی:
یه تغییش ضىل هَلتی است وِ دس احش ػول هغبفظتی ػؿالت دس ثشخی ضشایف دسدًبن ستَى فمشات ایزبد هی ضَد .ػلت
آى یه ػلت صهیٌِ سبص است هبًٌذ پشٍالپس دیسه ثیي هْشُ ای ٍ فطبس ثش سٍی اػػبة ًبعیِ ووشی یب خبری ٍ یب دس
هَاسد دسفتگی هفبغل خلفی هْشُ است .دس ایي هَاسد ثؼلت اسپبسن ػؿالًی غیشاداسی ،عشوت هْشُ ّبی ووشی هغذٍد
ضذُ ٍ ،دس ٍالغ ٍؾؼیت ؾذ دسد ثخَد هی گیشد .دس ایي هَاسد اسىَلیَص ثب صشخص هْشُ ّوشاُ ًیست ٍ ثب ثكشف ضذى دسد
اص ثیي هی سٍد.
ثِ ػلت ووشدسد$هخال دسدّبی سادیىَالس ًبضی اص فطبس ثِ اػػبة هغیكی ثِ دلیل فتك دیسه یب ٍرَد تَهَس دس ًبعیِ.#

اسکَلیَس غیزساختواًی

اسکَلیَس جبزاًی( :وَتبّی اًذام تغتبًی)
دس هَاسد وزی لگي ،اسىَلیَص ًبعیِ ووشی ثؼٌَاى یه ٍسیلِ رجشاًی ػول هی ًوبیذ هخالً دس هَاسدی وِ قَل اًذام یىسبى
ًیست ٍ یب دس هَاسد وَتبّی اداوتَسّبی ّیپ وِ قَل ظبّشی اًذام تغییش هی وٌذ ،اسىَلیَص ووشی ثشای رجشاى آى ٍ
ثشلشاسی ٍؾؼیت ػوَدی ) (erectتٌِ ایزبد هی ضَد .دس وَتبّی اثذاوتَسّب ،اًذام اص هغَس ثذى دٍستش لشاس هی گیشد.
ثشای سسیذى وف پب ثِ سكظ صهیي لگي وذ هی ضَد ٍ قَل ظبّشی اًذام یؼٌی اص ًبف تب لَصن داخلی ثلٌذتش هی ضَد.
اگش اسىَلیَص رجشاًی ووشی ثَرَد ًیبیذ .الصم است تٌِ فشد ٌّگبم ایستبدى سٍی اًذام ،ثِ سوت ؾبیؼِ خن ضَد اهّب ثب
اسىَلیَص رجشاًی ،تٌِ فشد ثكَس ػوَد لشاس هی گیشد .دس ایي هَاسد ثب اغالط اختالل صهیٌِ ای ٍ افمی لشاس گشفتي لگي،
اسىَلیَص ًیض ثْجَد خَاّذ یبفت .اهب دس هَاسدی وِ اسىَلیَص سبلیبى هتوبدی ثكَل اًزبهیذُ ثبضذ ،دس احش سفتی ػؿالًی
سوت همؼش یب تغییشات ٍ دطًشاسیَى فمشات ووشی ٍ خبری ایي اسىَلیَص ثػَست حبثت ثبلی هی هبًذ.
اسکَلیَس ٍضؼیتی :پَسضشال
ایي اسىَلیَص ثیطتش ثؼلت اتخبر ٍؾؼیت ّبی ًبهٌبست ایزبد هی ضَد هبًٌذ ػبدت ثِ ًطستي یه قشفی ،عول ارسبم
سٌگیي ثب یه دست ،فؼبلیت ّبی یىكشفِ ٍ...
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چِ اسکَلیَسّایی پیشزفت هیکٌٌذ؟
اغَالً گفتِ هیضَد اسىَلیَصّبی صیش  40دسرِ حبثت هیهبًذ ٍ اسىَلیَصّبی ثبالی  40دسرِ پیطشفت هیوٌذ ٍ سبالًِ
یه دسرِ ثِ هیضاى اسىَلیَص اؾبفِ هیضَد گفتِ دیگش عىبیت اص ایي داسد وِ هیضاى اعتوبل پیطشفت اسىَلیَصّبی ثبالی
50دسرِ دس عذٍد  90دسغذ است دس عبلیىِ اسىَلیَصّبی 20الی 30دسرِ اعتوبل پیطشفتی دس عذٍد 30دسغذ
داسًذ.اسىَلیَصّبی 30الی 50دسرِ اعتوبل پیطشفتی دس عذٍد  "60داسًذ.

رٍش ّای اًذاسُ گیزی اًحٌای ستَى فقزات
ثْتشیي سٍش اًذاصُ گیشی اص ًَع  Cobbاست .ثِ ایي غَست وِ اٍلیي ٍ آخشیي هْشُ ای سا وِ دس اًغشاف ضشوت داضتِ
است پیذا وشدُ ٍ ثِ هَاصات سكظ فَلبًی ٍ تغتبًی آًْب خكَقی سسن هی وٌین .صاٍیِ ثیي دٍ خف ػوَد ثش ایي خكَـ،
صاٍیِ اًغشاف است.

ػالئن ،ػَاهل ،تطخیع ،دسهبى ٍ ػؿالت دسگیش دس اسىَلیَص

اهیش ًؼوتی

.........................................................................................................................................................

ػضالت درگیز در اسکَلیَس
اسىَلیَص ػؿالت ًَاعی ٍسیؼی سا دسگیش هی وٌذ ،ثِ ػجبستی تمبسى ػؿالت دٍ ًیوِ اص ثذى اص ثیي هی سٍد .گشٍّی اص
ػؿالت دصبس وطیذگی ٍ ؾؼف ٍ گشٍّی دیگش دصبس وَتبّی ٍ سفتی هی ضًَذ .ػؿالت گشدى ،ووشثٌذ ضبًِ ای ،ػؿالت
تٌِ ،ػؿالت ضىن ،ػؿالت لگٌی ،ػؿالت هفػل ساى.
هْوتزیي ػضالت درگیز
استشًَوالیذٍهبستَئیذ)(SCM

$ Trapeziusرٍصًمؼِای#
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 Rhomboidsهتَاصی االؾالع

 Levator Scapulaeثبال ثٌذُ وتف#
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 Serratus Anteriorدًذاًِ ای لذاهی#

$ Latissimus Dorsiپْي پطتی#
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$ Erector spineساست وٌٌذُ فمشات#

 Quadratus Lumborumهشثغ ووشی
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تسکیي درد
دس عبلی وِ ّوِ ی افشاد هجتال ثِ اسىَلیَص $اًغشاف ستَى فمشات ،#اعسبس دسد ٍ ًبساعتی ًوی وٌٌذ ،دسغذی اص آى ّب اص
دسد ًبضی اص اسىَلیَص سًذ هی ثشًذ .دس ایي ثیوبساى ،تسىیي دادى دسد هی تَاًذ ثِ اًزبم ثْتش ٍسصش ّبی اغالعی ٍ یب
پیطگیشاًِ ،ووه وٌذ .ثب استفبدُ اص تىٌیه ّبی هختلفی هی تَاى دسد سا تسىیي داد:
سٍش ّبی الىتشٍتشاپی $فشاغَت ٍ# TENs
قت سَصًی
ضل وشدى ػؿالت سفت ضذُ
ثبًذ پیضی دس رْت عفظ عبلت غغیظ ثذى
سٍضْبی اٍلتشاسًَذ ،تضسیمبت ستَى فمشات ًیض ثشای دسهبى اسىَلیَص لبثل استفبدُ هی ثبضذ.
دس ایي فبص هوىي است فیضیَتشاپیست ثِ هٌظَس عفظ تغشن ستَى فمشات ٍ ثْجَد ٍؾؼیت ثذى ،توشیٌبتی سا ثشای ٌّگبهی
وِ دسد تسىیي هیبثذ اسائِ دّذ.
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درهاى
با تَجِ بِ ػلت ٍ هیشاى هشکل هی تَاًذ درارتباط با هَارد سیز باشذ:

دسهبى استَپذی$گشگیشی ٍ رشاعی#دسهبى ثب ثشیس .ووشثٌذ قجی.دسهبى فیضیَتشاپی ٍ وبیشٍپشاوتیه. عشوبت اغالعی. دسهبى یَهیَْتشاپی .هبسبط ٍ دسهبى دستی. گشهب ٍ سشهب دسهبًی اهَاد هبفَق غَت الىتشٍ دسهبًی لیضس دسهبًی. -عشوبت آسبًب یَگب.

درهاى جزاحی
اّذاف رشاعی ّبی ستَى فمشات ضبهل هَاسد صیش است.
 .1غبف وشدى ستَى فمشات تب ربیی وِ ػٌبغش دسگیش دس هؼشؼ خكش لشاس ًگیشًذ .2 .هتؼبدل وشدى لگي ٍ تٌِ -3 .پبیذاس
وشدى ستَى فمشات.
هتؼبدل ٍ پبیذاس وشدى ستَى فمشات هْن تش اص غبف وشدى آى است.
صهبًی وِ اًغشاف ستَى فمشات اص  40-45دسرِ ثیطتش ضَد ٍ وَدن دس سٌیي سضذ لشاس داضتِ ثبضذ ،ثشای رلَگیشی اص
هسبئل تْذیذ وٌٌذُ سالهتی دس آیٌذُ ٍ ثشای اغالط ّشگًَِ ًبٌّزبسی ستَى فمشات هؼوَالً ثِ ػول رشاعی ًیبص هی ضَد.
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دس سٌیي ثبالتش صاٍیِ اسىَلیَص ثیطتش اص  50-55دسرِ ًیبص ثِ اغالط رشاعی داسد .دس ٍالغ افشاد ثبلغی وِ داسای اًغشاف ضذیذ
هی ثبضٌذ ،تغت ػول رشاعی لشاس هی گیشًذ تب ثِ تسىیي دسد پطت ٍ ظبّش آًْب ووه ضَد .سایذ تشیي الذام رشاعی ضبهل
اتػبل یه یب دٍ هیلِ ثبسیه اص رٌس استیل ٍ یب تیتبًیَم ثوٌظَس تمَیت ستَى فمشات ثْوشاُ الغبق $فیَطى #ستَى فمشات
است وِ رْت ًگِ داضتي ستَى فمشات دس عبلت قجیؼی هی ثبضذ .هیلِ استیل هَسد استفبدُ داسای اًَاع هتؼذدی ًظیش، CD
ّبسیٌگتَى ...ٍTSRH ،هی ثبضذ.

دس دٍسُ اٍل رشاعی ّبی اسىَلیَص ،اص هیلِ ّبی ّبسیٌگتَى ثیطتش استفبدُ هی ضذ .هیلِ ّبی هزوَس اص دٍ ًَع وططی ٍ
فطبسی ّستٌذ .هیلِ ّبی وططی دس سوت همؼش ٍ هیلِ ّبی فطبسی دس سوت تغذة اًغشاف وبس گزاضتِ هی ضًَذ.
اضىبالت هیلِ ّبی ّبسیٌگتَى ایي است وِ اٍالً پبیذاسی صیبدی ایزبد ًوی وٌٌذ ،حبًیبً رض صشخطی اسىَلیَص سا اغالط ًوی
وٌٌذ ٍ حبلخبً ػبسؾِ هْوی سا دس ووش ،اص ًَع غبف ضذى لَس ووشی ایزبد هی وٌٌذ .ثب ایٌىِ اهشٍصُ اص ایي ٍسیلِ ووتش
استفبدُ هی ضَد اهّب ٌَّص دس اًغشافبتی وِ اص ًَع سخت ًجبضذ وبسثشد داسد.
سٍش دیگش رشاعی استفبدُ اص ٍسیلِ  CDاست وِ ثَسیلِ صٌذ لالة ٍ پیش ،ستَى هْشُ ّب سا دسعبلت اغالعی ًگِ هی
د اسد .یه یب تؼذاد ثیص تشی اص هیلِ ّب هوىي است هَسد استفبدُ لشاس گیشد .سپس ػول الغبق $فیَطى #هْشُ ّبی هغل
اًغشاف ثَسیلِ پیًَذ ثبسیىِ ّبیی اص استخَاى وِ هؼوَالً اص پطت لگي ثشداضتِ هی ضَد اًزبم هی گیشد .دس عبلیىِ دیگش
ثخص ّبی ستَى فمشات ّن صٌبى داسای لبثلیت اًؼكبف ثبلی هی هبًذ.
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هضیت ایي سٍضي ایي است وِ اٍالً ثِ ضىل ٍ قشط ستَى فمشات دس غفغِ سبطیتبل اّویت هی دّذ ،حبًیبً رضء صشخطی
اًغشاف سا اغالط هی وٌذ ٍ حبلخبً دس اًغشافبت صٌذ تبییّ ،ش اًغشاف سا ثػَست هزضا $ثب ًیشٍی وططی دس سوت تمؼش ٍ
ًیشٍی فطبسی دس سوت تغذة #تػغیظ هی ًوبیذ ٍ دس ًْبیت اغالط اًغشافبت سخت ٍ حبثت ثب ایي سٍش هكوئي تش است.
دس ّش  2سٍش ثؼذ اص ثی َّش ضذى ثیوبس اٍ سا تغت وطص لشاس هی دٌّذ ،تب عذ اهىبى اًغشاف غبف گشدد .دس ّش 2
سٍش هفػل فبست اص خلف یب هفبغل ثیي تٌِ هْشُ ّب اص لذام ثب تخشیت غؿشٍفی ٍ دس آٍسدى دیسه ّبی ثیي هْشُ ای ٍ
استفبدُ اص پیًَذّبی استخَاًی خطه هی گشدد.
ّن صٌیي لجل اص ایٌىِ ػول دٍختي اًزبم ضَد .ثیوبس سا اص عبلت ثی َّضی خبسد هی وٌٌذ ٍ ثشای ثشسسی اعتوبلی غذهبت
سیطِ ّبی ػػجی ًخبػی ،عشوبت اًذام ّبی تغتبًی اٍ سا اسصیبثی هی وٌٌذ .دس غَست ػذم ٍرَد عشوبت اسادی ،هغل
ًػت هیلِ ّب ثبیذ ربثزب ضَد.
سبیش سٍش ّبی فیىسبسیَى ٍ اغالط ػجبستٌذ اص:
اغالط ٍ فیىسبسیَى لذاهی ثب استفبدُ اص دستگبُzielke اًزبم فیىسبسیَى ثب هیلِ ّبی فلضی ،وِ ثب استفبدُ اص سین ثٌذی صیش الهیٌبیی دس صٌذ سكظ هْشُ ای ،ثِ لسوت خلفیهْشُ ّب هتػل هی گشدد $تىٌیه# luque
اغالط خبسری ثب ایزبدوطص ثیي تسوِ فلضی هتػل ثِ روزوِ ) (haloدس ثبال ٍ تسوِ لگٌی دس پبییي $وطص#halo – pelvic
ثیوبس پس اص ػول ثبیذ دس ثستش دساص ثىطذ ظشف  3تب  5سٍص هی تَاًذ وبهالً ثٌطیٌذ ٍ ساُ ثشٍیذ ،هگش ایٌىِ ثؼلت آسیت
ػػجی ایي وبس هیسش ًجبضذ .دسد ثیوبس  5-7سٍص ثؼذ اص ػول اداهِ خَاّذ داضت ٍ عتی هوىي است ّ 12فتِ قَل ثىطذ.

ػالئن ،ػَاهل ،تطخیع ،دسهبى ٍ ػؿالت دسگیش دس اسىَلیَص

اهیش ًؼوتی

.........................................................................................................................................................

درهاى تَاًبخشی
دس اسىَلیَص خفیف $اًغٌبئی وِ  25دسرِ یب ووتش ثبضذ ٍ پیطشفت ًىٌذ #تٌْب صیضی وِ ًیبص هی ثبضذ .تغت ًظش ثَدى ثیوبس
صیش ًظش یه پضضه رشاط استَپذ هی ثبضذ .اغلت ًَرَاًبى هجتال ثِ اسىَلیَص دس ایي گشٍُ لشاس هی گیشًذ .ایي وَدوبى ّش
 3-6هبُ یىجبس هؼبیٌِ هی ضًَذ ٍ یه ػىس سادیَگشافی اص ستَى فمشات آًْب گشفتِ هی ضَد ٍ صاٍیِ فؼلی اسىَلیَص ثب صاٍیِ
ػىس ّبی لجلی همبیسِ هی ضَد .دس غَست پیطشفت صاٍیِ اسىَلیَص ثیطتش اص  5دسرِ دس دٍ هشارؼِ پیبپی ،دسهبى ثب ثشیس
الصم است.
ثشای ًَرَاًبى ثب اًغٌبء ستَى فمشات ثیطتش اص  30دسرِ هؼوَالً ثشیس تزَیض هی ضَد .ثْتشیي ًَع ثشیس ،هیلَاوی است.
ثشیس ثبیذ تب صهبًی وِ وَدن ثِ ثلَؽ رسوبًی ثشسذ ٍعذٍد سي  16یب  17سبلگی وِ سضذ استخَاًی اٍ هتَلف هی گشدد،
پَضیذُ ضَدً .مص اغلی یه ثشیس دس دسهبى اسىَلیَص ایي است وِ ستَى فمشات سا دس صهبًی وِ دس عبل سضذ است،
ّذایت وٌذ لجالً تَغیِ هی ضذ وِ ثیوبس  23سبػت ثشیس سا ثپَضذ .اهّب ثب هكبلؼبت اًزبم ضذُ هطخع گشدیذ وِ استفبدُ
 16-18سبػت تفبٍت صٌذاًی ثب  23سبػت ًذاسد .دس هذت استفبدُ اص ثشیس ّش  3الی  6هبُ یىجبس اسصیبثی غَست هی گیشد.
اٍلیي ثشیس هَفمیت آهیض ثشای اسىَلیَص ثشیس هیلَاوی ثَد وِ دس سبل  1945هؼشفی گشدیذ ٍ تب ثِ اهشٍص ًیض استفبدُ هی
ضَد .ایي ثشیس اص یه ووشثٌذ لگٌی صشهی یب پالستیه ،تؼذادی ثٌذ ٍ یه علمِ ،وِ دٍس گشدى ثیوبس سا هی گیشد تب هیلِ
ّبی عوبیت وٌٌذُ ثشیس سا دس هَلؼیت اغلی عفظ وٌذ ،تطىیل ضذُ است.
کوزبٌذّای طبی در دٍ ًَع اصلی ٍجَد دارًذ:
بزیس سیز بغل  :ایي ًَع ووشثٌذ اص هَاد پالستیىی هذسى سبختِ ضذُ ٍ قَسی قشاعی هی ضَدوِ ثب ثذى فشد هكبثمت وٌذ.
ای ي ثشیس صسجبى تمشیجب دس صیش لجبس دیذُ ًخَاّذ ضذ ٍ وبهال صیش ثغل ٍ اقشاف لفسِ ی سیٌِ ٍ ثبسي سا هی پَضبًذ.
ثشیس ّبی صیش ثغل ثشای اًغٌبی ًبعیِ ی ثبالیی لفسِ ی سیٌِ ٍ گشدى هٌبست ًیست.
بزیس هیلَاکی  :ثشیس هیلَاوی یه ثشیس وبهل ًین تٌِ داسای علمِ ی گشدًی ٍ ًگْذاسًذُ ی صبًِ ٍ پطت سش است .ثِ
دلیل دست ٍ پب گیش ثَدى ثشیس هیلَاوی ،تٌْب دس غَستی اص ایي ًَع ثشیس استفبدُ هی ضَد وِ ثشیس صیش ثغل فبیذُ ای
ًذاضتِ ثبضذ.
ٍرسش ٍ فیشیَتزاپی در سهاى کِ اس بزیس استفادُ هی شَد:

دس هَسد وَدوبًی وِ ًیبص ثِ استفبدُ اص ثشیس داسًذ ،یه ثشًبهِ ی ٍسصضی هی تَاًذ ثِ ثْجَد هطىل وَدن ٍ
ّوضٌیي وزی وطىه صاًَ ووه وٌذ ٍ دس هذتی وِ اص ثشیس استفبدُ ًوی ضَد ،هبّیضِ ّب سا هغىن ًگِ هی داسد.
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توزیٌات ٍرسشی ٍ فیشیَتزاپی باػث بْبَد ایي هَارد هی شَد:

تغشن لفسِ ی سیٌِ
تٌفس هٌبست :توشیٌبت َّاصی هی تَاًذ ثِ ثْجَد ٍ یب رلَگیشی اص وبّص ػولىشد سیِ ووه وٌذ.
لذست ػؿالًی $ثِ خػَظ دس ػؿالت ضىن#
اًؼكبف پزیشی ستَى فمشات  :افشادی وِ توشیٌبت ٍسصضی ثِ هٌظَس ثْجَد اًؼكبف پزیشی ًین تٌِ اًزبم هی دٌّذ ،اعتوبل
ثْجَد خویذگی ٍ اًغشاف ستَى فمشاتطبى ٍرَد داسد.
ٍؾؼیت غغیظ ثذى :توشیي وشدى ثشای داضتي طست غغیظ هخػَغب رلَی آیٌِ یه ثخص ثسیبس هْن اص ّش ثشًبهِ ی
فیضیَتشاپی است .فشدی وِ ثِ خویذُ ثَدى ستَى فمشاتص ػبدت وشدُ استٍ ،لتی ثشای اٍلیي ثبس ثِ اٍ آهَصش دادُ هی
ضَد وِ صگًَِ ثِ ًغَ غغیظ ثبیذ ستَى فمشاتص سا ًگِ داسد ،اهىبى داسد اعسبس وٌذ وِ دس ایي عبلت ستَى فمشاتص وذ
است .دس ایي غَست ثب ًگبُ وشدى دس آیٌِ هی تَاًیذ ٍؾؼیت غغیظ ثذى سا ثشسسی وٌیذ.
فشد ّوضٌیي ثبیذ آهَصش ثجیٌذ وِ دس ٌّگبم استفبدُ اص ثشیس فؼبلیت ّبی سٍصاًِ اش سا اًزبم دّذ.
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تحزیک کٌٌذُ الکتزیکی
سٍش دیگش استفبدُ اص تغشیه وٌٌذُ الىتشیىی ػؿلِ است وِ دس ثیوبساى داسای اسىَلیَص هتَسف ،استفبدُ هی ضَد.
تغشیه وٌٌذُ الىتشیىی ػؿلِ ثبػج هی ضَد وِ ػؿالت هزبٍس ستَى فمشات ثكَس هىشس هٌمجؽ ضًَذ ٍ ایي ػؿالت وِ
سٍی سكظ خبسری یب قشف هغذة اًغٌبء ستَى فمشات لشاس گشفتِ اًذ ،یه ًیشٍی اًمجبؾی دس رْت هخبلف سبیش ػؿالتی
وِ ستَى فمشات سا اص اهتذاد قجیؼی آى خبسد وشدُ اًذ ،اػوبل هی وٌذ.
تغشیه وٌٌذُ الىتشیىی ػؿلِ فمف ضت ّبٌّ ،گبم خَاة استفبدُ هی گشدد .ایي دسهبى دس هَاسدی وِ سضذ استخَاًی ثِ
اتوبم ًشسیذُ ثبضذ ،وبسثشد داسد ٍلی دس دسهبى اسصش هغذٍدی داسد ٍ ًوی تَاًذ ربیگضیي ثشیس ضَد.

هالحظات اصالحی
استفبدُ اص سٍش ّبی اغالعی ثِ ًَع ٍ ضذت ػبسؾِ ثستگی داسد.
هْن تشیي ػؿالت پبیذاس وٌٌذُ ستَى فمشات وِ ثِ ػؿالت ؾذ ربرثِ هؼشٍفٌذ ػؿالت ساست وٌٌذُ ستَى فمشات اًذ وِ
ػول  2قشفِ آًْب هَرت ثبص ضذى تٌِ ٍ ػول یىكشفِ آًْب هَرت خن ضذى ستَى فمشات هی ضَد .دس اسىَلیَص ػؿالت
ساست وٌٌذُ ستَى فمشات دس یه قشف دصبس وَتبّی هی ضًَذّ .ن صٌیي ػؿالت هبیل داخلی ٍ خبسری ضىن ٍ ػؿلِ
هشثغ ووشی وِ ٍظیفِ حبثت وٌٌذگی هْشُ ّبی ووشی سا ثش ػْذُ داسًذ .ایي ػؿالت دساسىَلیَص تغت تأحیش لشاس هی
گیشًذ ٍ دس یه قشف دصبس وَتبّی هی ضًَذ.
اّذاف توشیٌبت ضبهل هَاسد صیش است:
 .1وطیذى ػٌبغش وَتبُ ضذُ دس سوت تمؼش
 .2افضایص قَل ستَى فمشات
 .3وطیذى ػٌبغشی وِ هستؼذ وَتبّی دس اسىَلیَص ،دس سبیش ًمبـ ثذى ّستٌذ .ػؿالت اسىبلي ،S.C.M ،پىتَسالیس،
فلىسَسّبی ساى ٍ ّوستشیٌگ ،ػؿالتی ّستٌذ وِ هؼوَالً ثِ وطص ًیبص داسًذ.
وطیذى ػؿالت فلىسَس ساى اص ایي ًظش وِ وَتبّی آًْب هَرت افضایص گَدی ووش ٍ فلىطي هفػل ساى هی گشدد ،ثسیبس
هْن است .دس ثشیس ،هیضاى گَدی ووش ،ثبیذ عذٍد  15تب  20دسرِ ثبضذ ٍ هفبغل ساى فبلذ تغییش ضىل اص ًَع فلىسَسی
ثبضٌذ.

اهیش ًؼوتی
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 .4تمَیت ػؿالت اوستبًسَسستَى فمشات ،ػؿالت اوستبًسَساى $گلَتئبل ٍ #ػؿالت ضىوی هخالً ثب توشیٌبت ٍیلیبم
 .5تمَیت ػؿالت ًبعیِ تغذة
 .6توشیٌبت افضایص
)(local expansion

تغشن

لفسِ

سیٌِای

)exercise

(Belt

ٍ

اًجسبـ

هَؾؼی

سیِ

 .7توشیٌبت افضایص آگبّی اص ٍؾؼیت ثذى ثوٌظَس تػغیظ ٍؾؼیت ّبی ًبدسست اص قشیك تغشیىبت ثیٌبیی ،ضٌَایی ،عس
سكغی ٍ ػومی :دس ایي توشیٌبت ثیوبس آگبّبًِ ثب دستَسات ضفبّی اقشافیبى ،ثب استفبدُ اص آیٌِ ٍ تغشیىبت لوسی دس
ػؿالت سوت تغذة ثؼذ اص تػغیظ اًغشاف سؼی هی وٌذ خَد سا دس ساستبی غغیظ ًگِ داسد.
توشیٌبت پیطٌْبدی:
.1توشیٌبت وطص ػٌبغش وَتبُ ضذُ دس سوت همؼش
فشد هجتال ثِ اسىَلیَص ساست $تغذة ساست#

فشد هجتال ثِ اسىَلیَص صپ
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فشد هجتال ثِ اسىَلیَص ساست

فشد هجتال ثِ اسىَلیَص ساست

 .2توشیٌبت افضایص قَل ستَى فمشات

.3توشیٌبت تمَیت ػؿالت اوستبًسَس تٌِ
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 .4توشیٌبت تمَیت ػؿالت سوت تغذة

 .5توشیٌبت ٍیلیبم:
ایي توشیٌبت ثْتش است  3ثبس دس سٍص ٍ ّش ثبس  10هشتجِ اًزبم ضَد.
Partial sit up aدس عبلی وِ هفبغل ساى ٍ صاًَ خن ّستٌذّ .ن صٌیي هی تَاى ایي توشیي سا ثِ ایي غَست اًزبم
داد وِ ثیوبس اص ٍؾؼیت ًطستِ ثِ تذسیذ ثِ ٍؾؼیت  Supineثشگشدد.

bتوشیي  Posterior Pelvic tiltثب ون وشدى گَدی ووش ٍ صسجبًذى آى ثِ تخت غَست هی گیشد.

cتوشیيknee of chest
دس توشیي  c,aهیتَاى تٌِ سا ثب صشخص ثلٌذ وشد تب ػالٍُ ثش ػؿلِ هستمین ضىوی ،ػؿلِ هبیل ضىوی ًیض ٍاسد گشدًذ.
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d,eتوشیي رْت وطیذى ػؿالت ّوستشیٌگ ٍ فلىسَسّبی ساى

fتوشیي رْت تمَیت ػؿلِ وَادسیسپس

سبیش توشیٌبت ػجبتٌذ اص:
 .6آٍیضاى ضذى اص علمِ یب هیلِ

 .7ثیوبس دس ٍؾؼیت  side lyingلشاس هی گیشد $سوت تغذة اسىَلیَص سٍی صهیي لشاس هی گیشد #دست هَافك تغذة
صیش سش لشاس هی گیشد ٍ ثیوبس سؼی هی وٌذ تٌِ سا اص صهیي ثلٌذ وٌذ.
 .8ثیوبس ثغبلت  proneلشاس هی گیشد ٍ تٌِ ٍ پبّب سا دس رْت خالف اًغٌبء عشوت دادُ ٍ ثْن ًضدیه هی وٌذ.
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 .9اص ثیوبس هی خَاّین دس ٍؾؼیت ایستبدُ ثب گشفتي یه پبسصِ دس ثیي دست ّب $دس عبلیىِ دست سا ثبالی سش ثشدُ ،#ثذى سا
دس رْت خالف اسىَلیَص خن ًوبیذ ) latral Flexتٌِ(

 .10اص ثیوبس هی خَاّین ثب پبّبی ثبص ثبیستذ ٍ ثب  latral flexتٌِ سا دس خالف رْت اسىَلیَص ،دست سا ثِ هش پب ثشسبًذ.

 .11ثیوبس دس ٍؾؼیت kneelingلشاس هی گیشد ٍ  Rotatrionتٌِ سا ثِ ّش  2سوت اًزبم هی دّذ.

 .12اص ثیوبس هی خَاّین ثب پبّبی ثبص ثبیستذ ٍ ووش سا ثزلَ خن وٌذ ٍ دست ّب سا ثكشفیي ثبص ًوبیذ .سپس دسهبًگش دست
ّبی ثیوبس سا گشفتِ ٍ ثِ ّش  2قشف ثضشخبًذ.

 .13ثیوبس ثبیذ پبّب سا ثِ اًذاصُ ػشؼ ضبًِ ثبص وشدُ ٍ دست ّب سا ثبال ثجشد ٍ ثب تبة دادى دست ّب ٍ خن وشدى ثذى هبًٌذ
دایشُ ثِ صپ ٍ ساست صشخبًذ.
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 .14ثیوبس ٍ دسهبًگش اص پْلَ دس وٌبس ّن لشاس هی گیشًذ ٍ دست ّب سا ثبالی سش ثشدُ ٍ ،دست ّبی ّوذیگش سا هی گیشًذ.
سپس ثب عشوت ثِ پْلَ اص ّوذیگش فبغلِ گشفتِ ٍ ثذى سا ثػَست لَس دس هی آٍسًذ$ .ثبیذ لَس دس خالف رْت اسىَلیَص
ثبضذ#

دیگز «حزکات اصالحی»:

اگش اسىَلیَصی داضتِ ثبضین وِ تغذة آى ثِ سوت صپ ٍ تمؼش آى ثِ سوت ساست ثبضذ عشوبت صیش تَغیِ ٍ تزَیض
هیضَد .
الف حزکات کششی:

 -1آٍیضاى ضذى اص ثبسفیىس
 -2آٍیضاى ضذى اص ثبسفیىس سَئذی ثكَسیىِ دست ساست ثِ هیلِ ثبالئی ٍ دست صپ ثِ هیلِ پبییٌی فیىس ضَد.
 -3ضخع دست ساست خَد سا ثبال آٍسدُ ٍتب ربیی وِ اهىبى داسد آى سا ثِ سوت ثبال هیوطذ
 -4ضخع دست ساست خَد سا ثِ سوت همبثل هیوطذ.
 -5ضخع سٍی دٍصاًَ ًطستِ ثذٍى ایٌىِ ثبسي خَد سا اص سٍی سبق پبیص رذاوٌذ سؼی هیوٌذ ثِ یه ًمكِ دٍس دست
ثبدست ساست خَد صٌگ ثیبًذاصد.
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 -6ضخع دس عبلیىِ سٍی صهیي ثِ عبلت صْبس دست ٍ پب لشاس گشفتِ دست ساست خَد سا ثبال آٍسدُ ٍ ثِ سوت همبثل
هیوطذ.
 -7دس ّوبى ٍؾؼیت پبی ساست خَدسا ثبال آٍسدُ ٍ ثِ سوت همبثل هیوطذ.
 -8ضخع ثِ ضىن یب ثِ پطت خَاثیذُ دست ٍ پبی ساست خَد سا تب ربیی وِ هوىي است ثِ سوت همبثل هیوطذ .
ب) حزکات تقَیتی :

 -1ضخع ثِ سوت ساست خَاثیذُ دستْبی خَد سا دس پطت گشدى خَد لالة وشدُ سشٍ سیٌِ خَد سا ثبال هیآٍسد.
 -2ضخع ثِ سوت صپ خَاثیذُ آسًذ خَد سا ثب صاٍیِ 90دسرِ سٍی صهیي لشاس دادُ ٍ ثبسي خَد سا دس ّوبى سوت اص صهیي
رذا هیوٌذ .
 -3دس عبلیىِ ضخع ایستبدُ است یه ٍصًِ ًسجتبً سجه ثِ دست ساست ٍی دادُ هیضَد ٍ اص ٍی دسخَاست هیگشدد وِ
تٌِ خَد سا غبف ًگِ داسد یبعتی ثِ سوت هخبلف خن وٌذ.
 -4اگش ػلت اسىَلیَص هشثَـ ثِ وَتبّی ػؿالت دٍسوٌٌذُ $ػوذتبً وطٌذُ پْي ًیبم  -سشیٌی هیبًی -گلَتَس هذیَس#
ثبضذدس آًػَست سفغ وَتبّی ایي ػؿالت ثِ اغالط اسىَلیَص ووه خَاّذ وشد.
 -5اگش ػلت اسىَلیَص وَتبّی ػؿالت ًضدیه وٌٌذُ ساى ثبضذ سفغ وَتبّی ایي ػؿالت ثِ اغالط اسىَلیَص ووه خَاّذ
وشدثب استفبدُ اص عشوبت صیش:
 -1اص ضخع هیخَاّین تب آًزب وِ هوىي است پبّبی خَد سا اص ّوذیگش دٍس وٌذ.
 -2اص ضخع هیخَاّین پبی خَد سا سٍی ثلٌذی لشاس دادُ ٍ اص پْلَ سٍی آى خن ضَد.
 -3اگش ػلت اسىَلیَص وَتبّی یه پب ثبضذ هیتَاى آى سا ثكشیك صیش اغالط وشد.
 -1ثب استفبدُ اص ػول رشاعی
 -2اگش وَتبّی ون ثبضذ ثب استفبدُ اص وفی دس داخل وفص  -افضٍدى یه پبضٌِ دس داخل وفص ،افضٍدى یه پبضٌِ دس
داخل ٍ خبسد وفص ثب ثبال ثشدى استفبع وفص ّن دس لسوت پٌزِ ٍ ّن دس لسوت پبضٌِ ،استفبدُ اص ثشیس آٍیضاى
«اگش ػلت اسىَلیَص ،صاًَی ؾشثذسی -صاًَی پشاًتضی  -صاًَیخن ضذُ  -صاًَی ثِ ػمت سفتِ ثبضذ اغالط ایي ًبٌّزبسیْب
ثِ اغالط اسىَلیَص ووه هیوٌذ».
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حزکات اصالحی دیگز:
- 1حزکت تیلت لگٌی

ثِ پطت دساص وطیذُ ٍ صاًَی خَد سا خن ًوبییذ .دس ایي عبلت وف پبّبی ضوب ثبیذ ثش سٍی صهیي لشاس داضتِ ثبضذ .ووش خَد
سا سفت وشدُ ٍ ػؿالت ضىن ٍ ثبسي سا ثش سٍی صهیي غبف وٌیذ .ایي ٍؾؼیت سا ثشای  5حبًیِ عفظ وشدُ ٍ ثكَس ػبدی
تٌفس ًوبییذ .ایي ٍؾؼیت سا  10ثبس دس ّش عشوت ٍ ایي عشوت سا  2هشتجِ اًزبم دّیذ .ایي توشیي ثبیذ یه ثبس دس سٍص
اًزبم ضَد.
- 2حزکت گزبِ -شتز

ثش سٍی دست ّب ٍ صاًَّب لشاس گشفتِ ٍ ضىن خَد سا سفت وٌیذ .دس ایي عبلت سش ضوب ثبیذ غبف ٍ دس ساستبی ثذى ثبضذ
$ضىل  .#1یه ًفس ػویك وطیذُ ٍ ثخص پبییي ستَى فمشات خَد سا ثلٌذ وٌیذ .ثِ ایي تشتیت پطت ضوب خن ضذُ ٍ گشدى
سیلىس هی ضَد $ضىل  .#2ثب خبسد وشدى ًفس اص سیًٌِ ،بعیِ پبییي ستَى فمشات ثِ سوت صهیي عشوت هی وٌذ ٍ ووی سٍ
ثِ ثبال ثِ ًظش هی سسذ .دس عبلتی وِ ػؿالت ضىوی خَد سا سفت ًگِ داضتِ ایذ ،ثِ هَلؼیت اٍلیِ ثبص گشدیذ .ایي ٍؾؼیت
سا  10ثبس دس ّش عشوت ٍ ایي عشوت سا  2هشتجِ اًزبم دّیذ .ایي توشیي ثبیذ یه ثبس دس سٍص اًزبم ضَد.
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- 3حزکت پزس شکوی با دٍ پا

ثِ سٍی پطت ثب صاًَّبی خن دساص وطیذُ ٍ وف پبی خَد سا ثش سٍی صهیي لشاس دّیذ $ضىل  .#1دس ایي عبلت ًبعیِ ووش هی
ثبیست دس عبلت ػبدی لشاس گشفتِ ثبضذ .پبّبی خَد سا یه ثِ یه اص صهیي ثلٌذ وٌیذ ٍ ثِ غَستی ثگیشیذ وِ صاًَّب ٍ ساى ّب
ثب یىذیگش صاٍیِ  90دسرِ پیذا وٌذ $ضىل  .#3 ٍ 2دست ّبی خَد سا ثش سٍی صاًَّب ثِ غَستی فطبس دّیذ وِ صاًَّب ثِ سوت
دست ّب وطیذُ ضذُ ٍ ػؿالت ضىوی دسگیش ضًَذ $ضىل  .#4دست ّبی خَد سا غبف ًگِ داسیذ! ایي ٍؾؼیت سا ثِ هذت
سِ ثبس ًفس وطیذى ػویك عفظ ًوبییذ .ایي ٍؾؼیت سا  10ثبس دس ّش عشوت ٍ ایي عشوت سا  2هشتجِ اًزبم دّیذ .ایي
توشیي ثبیذ یه ثبس دس سٍص اًزبم ضَد.
- 4حزکت حفظ تؼادل با یک پا $دس غَست اهىبى ،ایي عشوت سا دس رلَی آیٌِ اًزبم دّیذ تب ثِ ایي تشتیت اص غبف
ثَدى ستَى فمشات خَد هكوئي گشدیذ#
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ثب صطوبى ثبص ،یىی اص صاًَّبی خَد سا ثبال آٍسدُ ٍ خن ًوبییذ .دس ایي عبلت هی ثبیست تؼبدل ثذى ثش سٍی یه پب عفظ ضَد.
دس اثتذا هی تَاى اص دست ّب ثشای عفظ تؼبدل استفبدُ وشد .ثشای هخل هی تَاى دست ّب سا ثِ پطت یه غٌذلی ،هیض ،یب ثش
سٍی دیَاس لشاس داد .ثب افضایص تَاًبیی عفظ تؼبدل ،دست خَد سا ثش سٍی تىیِ گبُ لشاس ًذادُ ٍ دس وٌبس ثذى ًگِ داسیذ .دس
اداهِ هی تَاًیذ ثب لشاس دادى دست ّب ثِ غَست ؾشة دسی ثش سٍی سیٌِ یب ثستي صطن ّب عشوت سا دضَاس تش ًوبییذ .ایي
ٍؾؼیت سا ثشای  10تب  20حبًیِ عفظ وشدُ ٍ سپس ثب پبی همبثل تىشاس ًوبییذ .ایي عشوت سا  5ثبس ٍ ثشای یه هشتجِ تىشاس
وٌیذ .ایي عشوت هی ثبیست یه ثبس دس سٍص اًزبم ضَد.
- 5حزکت قَری چای $دس غَست اهىبى عشوت سا دس رلَی آیٌِ اًزبم دّیذ تب اص لشاسگیشی هٌبست ستَى فمشات خَد
هكوئي گشدیذ#
خن ضذى ثِ صپ

ثش سٍی صاًَّبی خَد ثٌطیٌیذ .دست صپ خَد سا ثش سٍی ضبًِ صپ ٍ دست ساست خَد سا ثش سٍی صهیي لشاس دّیذ .ثِ سوت
ثبسي ساست خَد ثِ غَستی خن ضَیذ وِ اعسبس وطیذگی دس سوت ساست ووش خَد داضتِ ثبضیذ .ایي ٍؾؼیت سا ثشای 20
حبًیِ عفظ وشدُ ٍ  5ثبس تىشاس ًوبییذ.
خن ضذى ثِ ساست
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ثش سٍی صاًَّبی خَد ثٌطیٌیذ .دست ساست خَد سا ثش سٍی ضبًِ ساست ٍ دست صپ خَد سا ثش سٍی صهیي لشاس دّیذ .ثِ
سوت ثبسي صپ خَد ثِ غَستی خن ضَیذ وِ اعسبس وطیذگی دس سوت صپ ووش خَد داضتِ ثبضیذ .ایي ٍؾؼیت سا ثشای
 20حبًیِ عفظ وشدُ ٍ  5ثبس تىشاس ًوبییذ.
- 6حزکت خن شذى بِ پْلَ
خن ضذى ثِ صپ

دست صپ خَد سا ثش سٍی دیَاس لشاس دادُ ٍ لگي خَد سا ثِ سوت صپ خن ًوبییذ.
خن ضذى ثِ ساست

دست ساست خَد سا ثش سٍی دیَاس لشاس دادُ ٍ لگي خَد سا ثِ سوت ساست خن ًوبییذ.
دس وٌبس دیَاس لشاس گشفتِ ٍ دست خَد سا دس عبلت خن ثش سٍی دیَاس ثگزاسیذ .دست دیگش ضوب هی ثبیست هكبثك تػَیش دس
وٌبس ثذى لشاس داضتِ ثبضذ .ثِ سوت دیَاس ثب عشوت دادى ًبعیِ لگي  ًِ ٍ$ضبًِ ّب #ثذى خَد سا خن ًوبییذ .اًزبم ایي وبس هی
تَاًذ ثبػج عشوت اًتمبلی دس ًبعیِ لگي ضَد .ایي ٍؾؼیت سا  10ثبس دس ّش عشوت ٍ ایي عشوت سا  2هشتجِ اًزبم دّیذ .ایي
توشیي ثبیذ یه ثبس دس سٍص اًزبم ضَد.

اهیش ًؼوتی
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یَهیَْ تزاپی Yumeiho Therapy
یَهیَْ تشاپی $دسهبى دستی ٍ فطبس ٍ وطص ثشای اغالط لگي خبغشُ ٍ هفبغل ٍ ستَى فمشات ، #یه هبسبط دسهبًی طاپٌی
ثب ثْشُگیشی اص تىٌیىْبی گًَبى هبسبط صیٌی ،تبیهبسبط سٌتی ،قت فطبسی $ضیبتسَ ،#ضىستِثٌذی ٍ اغالط هفبغل ٍ
استخَاىثٌذی ایشاًی ٍ ضشلی ...ٍ ،است وِ اػتمبد داسد ،ثشخی اص اسىَلیضّبی غیشسبختوبًی ،ثؼلت ربثزبیی لگي خبغشٍُ ،
دس ًتیزِ ،وَتبّی یب ثلٌذی پبّب ٍ سپس اًغشاف دس ستَى فمشات ثَرَد هیآیذ .دسهبى آى ،ػالٍُ ثش عشوبت ولی یَهیَْ
ثشای اغالط لگي خبغشُ ،هفبغل ٍ ستَى فمشات ،ثكَس خبظ سٍی ثشقشف وشدى تغذة ٍ تمؼش اًغٌب دس ستَى هْشُّب وبس
هیىٌذ.

ًحَُ اًذاسُگیزی طَل اًذام تحتاتی
دسایي سٍش هبًٌذ سٍش اٍل فشدثِ پطت هیخَاثذ پبّب وبهال" غبف ٍوطیذُ وٌبسّن لشاسهی گیشًذ ٍهبفبغلِ $خبسخبغشُای
لذاهی فَلبًی #تبلَصن داخلی سا دسّشدٍ پب اًذاصُ گشفتِ ٍ ثبّن همبیسِ هیوٌین .
پبیبى./

هٌابغ
 .1وتبة آًبتَهی ػوَهی گشی.
 .2همبلِ یَگب ٍ اسىَلیَص/صّشُ فتَعی
http://iransalamat.com/index.php?file=art&operation=show&id=9606

 .3سبیتْبی ایٌتشًتی ً$بم ثشخی اص آًْب:#
http://kasraot.ir
http://barzkar2.blogfa.com/category/76
/http://mehrparvar.com/scoliosis-deviation-in-the-spine-physiotherapy-at-home
/ https://aptclinic.ir

اهیش ًؼوتی

 دسهبى ٍ ػؿالت دسگیش دس اسىَلیَص، تطخیع، ػَاهل،ػالئن
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/ https://baztavanpt.ir
/http://salamati.ir/2017/04/08
http://andisheyemehr.blogfa.com/post/68
http://www.physicaledu.ir
http://iranneeds.com/medical/227-562-143347
http://teerex.ir/528
/https://srs.org/persian/patient_and_family/FAQs
http://delgarm.com/health/153652
/https://doctornim.ir/physical-health/introduction/scoliosis
/https://elmevarzesh.com/scoliosis-and-corrective-exercise

»«ثب آسصٍی هَفمیت

. هٌْذس اهیش ًؼوتی:ِگشدآٍسًذُ همبل
09373234130
www.massage-iran.ir
https://telegram.me/massage_iran

www.mry14mn.com
https://telegram.me/mry14mn

