
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما
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  ستون مهره«  مقاالت« 
 آناتومی 
 شکستگی 
 گردن 
 انحراف ستون مهره 
 کمردرد 
 پیشگیری از کمردرد 
 بیماری های دیگر 

 

  

  

 آناتومی ستون مهره

  

  

ستون مهره محور استواری است که تنه حول آن شکل 

ر باالترین نقطه بدن قرار داده و گرفته و جمجمه را ب

ساختار مهمی بنام نخاع را حمایت میکند. این ساختمان 

مهره به هم چسبیده تشکیل شده  9مهره مجزا و  42از 

 است. 

شایعترین علت مراجعه مردم به علت مشکالت کمر به 

پزشک، کمردرد است. ستون مهره ممکن است به 

طاف پذیری مشکالت دیگری مانند خشکی و کاهش انع

 و یا تغییر شکل یا آسیب های ناشی از ضربه مبتال گردد.

شود مشکالت در مقاالت مبحث ستون مهره سعی می

اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی 

 شود.

توانید به صفحه مربوطه با اشاره به هر سربرگ می

 بروید.

 کلیات -آناتومی ستون مهره )ستون فقرات(  

 مهره -آناتومی ستون مهره )ستون فقرات(  

 دیسک بین مهره ای -فقرات( آناتومی ستون مهره )ستون  

 مفصل بین مهره ای، عضالت و رباط ها -آناتومی ستون مهره )ستون فقرات(  

 نخاع و اعصاب )ریشه های عصبی( -ات( آناتومی ستون مهره )ستون فقر 

 رادیوگرافی -آناتومی ستون مهره )ستون فقرات(  

    

 کلیات  -آناتومی ستون مهره )ستون فقرات( 
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 "دکتر مهرداد منصوری"

امتداد دارد و تنه در  لگنتون مهره ساختمانی است که از سر تا س

اطراف آن شکل گرفته است. این ساختمان از استخوان ها، عضالت، 

 و دیگر بافت ها تشکیل شده است.

 

بیش از سی  از Spineستون فقرات یا ستون مهره یا اسپاین 

تشکیل شده است که  Vertebraeاستخوان کوچک تر به نام مهره 

روی یکدیگر قرار گرفته اند. در اطراف مهره ها عضالت، لیگامان ها، 

 اعصاب و دیسک بین مهره ای قرار گرفته اند.

 

اد یک خط مستقیم، بلکه کل ستون مهره از باال تا پایین چهار قسمت دارد که در هر کدام از آنها مهره ها نه در امتد

 به شکل یک قوس هستند. پس ستون مهره از چهار قسمت قوسی شکل تشکیل شده است که عبارتند از :

 

  

بوده و تحدب آن به سمت  Cervicalقوس باالیی که در زیر سر قرار گرفته است، قوس گردنی یا سرویکال  

را از باال به پایین و از یک تا هفت بصورت مهره تشکیل شده است. این مهره ها  7جلو است این قوس از 

C1-C7 نامگذاری میکنند 

 

 

میگویند که تحدب  Thoracicقوس وسطی را قسمت سینه ای یا توراسیک  

مهره تشکیل شده است. قفسه سینه یا قفسه  24به سمت عقب دارد و از 

از مهره تشکیل شده است. مهره های سینه ای را  24صدری در اطراف این 

 نامگذاری میکنند. T1-T12باال به پایین و از یک تا دوازده بصورت 

است که به سمت جلو  Lumbarقوس پایینی همان قسمت کمری یا لومبار  

مهره تشکیل شده است. این ناحیه وزن تنه را تحمل کرده  5تحدب دارد و از 

 به و کمردرد بیشتر در این محل احساس میشود. مهره های کمری را از باال

 نامگذاری میکنند. L1-L5پایین و از یک تا پنج بصورت 

که از به هم چسبیدن چند مهره کوچک  Sacrumقسمت خاجی یا ساکروم  

مهره به هم چسبیده  5درست شده است. استخوان خاجی یا ساکروم 

است. این استخوان جزیی از حلقه لگن است پس ستون مهره از طریق 

 ه لگن متصل میشود.مهره های خاجی یا ساکروم ب
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 کلیات  
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مهره های ستون فقرات نسبت به هم حرکت میکنند و این حرکت در محل دیسک بین مهره ای و مفاصل بین زوائد 

 مهره ای ایجاد میشود. بدین ترتیب ستون مهره ای میتواند به سمت جلو و عقب و طرفین انحنا پیدا کند.
 

  جسم مهره -آناتومی ستون مهره )ستون فقرات( 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ستون فقرات از مهره هایی درست شده که پشت سر هم از باال به 

پایین ردیف شده اند. هر مهره از دو قسمت تشکیل شده است. یک 

قسمت جلویی که به شکل یک استوانه است و یک قسمت پشتی 

است که به نحوی به یکدیگر متصل  که شامل تیغه های استخوانی

شده اند که یک حلقه را تشکیل میدهند. در درون این حلقه نخاع قرار 

 دارد.

اندازه مهره های ستون فقرات با یکدیگر متفاوت است بطوریکه مهره 

های ستون مهره در باال کوچک هستند و هرچه به سمت پایین میاییم 

 مهره ها بزرگنر میشوند.

ستون فقرات بجز مهره های اول و دوم گردنی، تقریبا مشابه یکدیگر بوده و خصوصیات مشترکی  شکل مهره های

 دارند. 

 مینامند و در Bodyاستوانه ای شکل است که آنرا تنه  استخوانهمانطور که گفتیم بزرگترین قسمت مهره، یک 

پشت تنه تیغه های استخوانی وجود دارد که با به هم پیوستن آنها یک حلقه استخوانی ایجاد شده است. در دو 

قرار گرفته اند. در  Transverse processطرف کناری این حلقه دو برجستگی استخوانی بنام زائده های عرضی 

وجود دارد. زوائد عرضی و  Spinal processپشت این حلقه هم یک تیغه استخوانی به نام زائده خاری یا شوکی 

خاری مهره محل هایی هستند که از طریق آنها عضالت به ستون مهره میچسبد. پس عضالت اطراف ستون مهره 

که موجب خم و راست شدن و چرخش ستون مهره میشوند از طریق اتصال به این زوائد موجب حرکت مهره ها 

 میشوند.

مهره از جنس استخوان اسفنجی است که روی آن را یک الیه از استخوان کورتیکال فرا گرفته قسمت استوانه ای  

 است.

همانطور که گفته شد در پشت تنه مهره، زوائد مهره ای یک حلقه تو خالی استخوانی را درست میکنند. با پشت 

ند یک کانال استخوانی درست سرهم قرار گرفتن این حلقه های توخالی مهره ایی که روی یکدیگر قرار گرفته ا

میگویند. به این کانال، کانال نخاعی هم میگویند چون در داخل آن  Spinal canalمیشود که به آن کانال مهره ای 

 نخاع قرار گرفته است.
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  دیسک بین مهره ای -آناتومی ستون مهره )ستون فقرات( 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

همانطور که از اسمش  Inter vertebral discدیسک بین مهره ای 

پیدا است به شکل یک دیسک یا یک استوانه کم ارتفاع است که بین 

 مهره ها قرار میگیرد.

دیسک بین مهره ای مثل الستیک قابلیت ارتجاعی و تغییر شکل دارد. 

قعیکه شما میدوید یا آنها در واقع ضربه گیر ستون مهره هستند و مو

میجهید ضربات و فشارهایی که به ستون مهره وارد میشود در 

دیسک ها جذب و مستهلک میشود. ارتفاع دیسک های بین مهره 

های باالیی کم بوده و هر چه به قسمت های پایین تر ستون فقرات 

میرویم ارتفاع و کلفتی دیسک بیشتر میشود. ارتفاع دیسک بطور 

 تیمتر است.متوسطی یک سان

 

دیسک از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت محیطی و یک قسمت مرکزی. قسمت محیطی که به آن 

میگویند به شکل یک حلقه کلفت و محکم ولی قابل انعطاف مثل الستیک  Anulus fibrosusآنولوس فیبروزوس 

ه این قسمت مرکزی نوکلئوس است. قسمت مرکزی در داخل قسمت محیطی قرار داشته و نرم و ژله ای است. ب

میگویند و خاصیت اصلی دیسک یعنی خاصیت جذب کننده شوک و ضربه بخاطر  Nucleus pulposusپولپوزوس 

 همین قسمت است.

گرچه مهره ها و دیسک بین مهره ای محکم به یکدیگر چسبیده اند ولی انعطاف دیسک بین مهره ای موجی میشود 

ن بتوانند نسبت به هم حرکت کنند. دو مهره میتوانند نسبت به هم به طرف جلو یا تا مهره های باالیی و پایینی آ

 عقب و یا به طرفین خم شوند و یا نسبت به هم بچرخند.

 

در پارگی دیسک بین مهره ای در واقع قسمت قسمتی از حلقه آنولوس فیبروزوس پاره میشود و محتویات داخلی 
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ز آن راه پیدا میکند. به این بیرون زدگی محتویات داخلی دیسک، فتق دیسک آن یعنی نوکلئوس پولپوزوس به بیرون ا

 میگویند. این بیرون زدگی میتواند به نخاع یا ریشه های عصبی فشار آورده و موجب بروز عالئم سیاتیک شود.

 

 

 از چپ به راست مراحل پاره شدن آنولوس فیبروزوس و بیرون زدگی نوکلئوس پولپوزوس دیده میشود 

 
  مفصل بین مهره ای، عضالت و رباط ها -آناتومی ستون مهره )ستون فقرات( 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 مفاصل بین مهره ای

میگویند. این  Facet jointفاست بین مهره های ستون فقرات  مفاصلبه 

مفاصل در واقع قسمت هایی از زوائد مهره ها هستند که به یکدیگر 

قرار گرفته و به شکل یک مفصل درآمده  غضروفنزدیک شده و بین آنها 

صل هم حرکت میکنند. حرکت اند. در موقع حرکت ستون مهره، این مفا

این فاست ها و قابلیت ارتجاعی دیسک بین مهره ای است که موجب 

 میشود مهره ها بتوانند نسبت به یکدیگر حرکت کنند.

  

 

 

 

مفاصل بین مهره ای یا فاست ها کپسول مفصلی دارند که حاوی مایع مفصلی است. این مفاصل با باال رفتن سن 

 میتوانند یکی از علل بروز کمر درد باشند. دچار ساییدگر میشوند و
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 رباط ها

لیگامان ها تنه و زواند مهره های باال و پایین را به هم متصل میکنند. در جلو و در پشت جسم استوانه ای شکل  

مهره دو رباط یا لیگامان محکم به شکل نوار قرار گرفته اند که به آنها رباط طولی جلویی و رباط طولی خلفی 

 یند. در بین زوائد عرضی مهره ها و همچنین در بین زوائد خاری آنها هم رباط هایی به شکل پرده قرار گرفته اند.میگو

      

 لیگامان ها به رنگ آبی نشان داده شده اند  

 عضالت ستون مهره

رها نسبت به عضالت عمدتاً در پشت تنه مهره ها و در اطراف زوائد مهره ای قرار گرفته اند و موجب حرکات مه

یکدیگر میشوند. ضعیف شدن این عضالت یکی از مهمترین علل کمردرد است. عضالت کم قدرت نمیتوانند مهره ها را 

در وضعیت صحیح و مناسب در امتداد هم قرار دهند و در نتیجه به علت بر هم خوردن نظم چینش مهرها، نیروهای 

رد میشود. این نیروهای زیاد در نهایت میتوانند موجب آسیب دیسک وزن بطور نامتقارن و بیش از حد تحمل به آنها وا

 بین مهره ای و مفاصل بین مهره ها شده و ایجاد کمردرد کنند.

 

 

 عضالت اطرف ستون مهره  

 

 پایداری ستون مهره عمدتا به علت رباط ها و عضالت اطراف آن تامین میشود.

 
  اعصاب )ریشه های عصبی(نخاع و  -آناتومی ستون مهره )ستون فقرات( 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"
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همانطور که قبال گفته شد در پشت تنه مهره، زوائد مهره ای یک 

حلقه تو خالی استخوانی را درست میکنند. با پشت سرهم قرار 

گرفته گرفتن این حلقه های توخالی مهره ایی که روی یکدیگر قرار 

اند یک کانال استخوانی درست میشود که به آن کانال مهره ای 

Spinal canal .میگویند. به این کانال، کانال نخاعی هم میگویند 

 

نخاع در داخل کانال نخاعی قرار گرفته و به توسط مهره ها محافظت 

میشود. نخاع ساختمانی عصبی است که از مغز به پایین کشیده 

مهره اول کمری ادامه دارد. وظیفه نخاع انتقال  شده است و تا حدود

پیام های عصبی بین مغز و اندام ها ) عضالت، پوست و ...( است. 

رشته های عصبی حسی از طریق نخاع به مغز میروند و رشته های عصبی حرکتی از مغز و از طریق نخاع به اندام 

 ها میرسند. 

میگویند. این ریشه های  Rootد که به آن ریشه عصبی یا روت از هر مهره از نخاع چند رشته عصبی خارج میشو

عصبی هم حاوی اعصاب حسی و هم حرکتی هستند. ریشه های عصبی از فضاهایی که ما بین مهره هاست 

 خارج شده و به اندام ها میروند. به این فضاهای بین مهره ها فورامن میگویند.

 

لی ستون مهره همچنان به رشد خود ادامه میدهد. بر اثر این عدم رشد طولی نخاع در زمان بچگی متوقف میشود و

هماهنگی است که طول نخاع برابر با طول کانال نخاعی نیست. پس رشته های عصبی که از نخاع خارج شده و به 

های  اندام تحتانی میروند قبل از خروج از کانال نخاعی چند اینچ را در داخل کانال طی میکنند. به این دسته رشته

 میگویند. Cauda equineعصبی که در داخل کانال نخاعی هستند دم اسب یا کادا اکینا 

 

 

 

قسمت زرد رنگ پایین نخاع در واقع ریشه های عصبی یا کادا اکینا هستند که از نخاع منشعب شده و مسیری را  

 طی کرده و سپس از فورامن بین مهرها خارج میشوند.

     

 
 مقاالت مرتبط  

 
 کلیات  
 جسم مهره  
 دیسک بین مهره ای  
    مفصل بین مهره ای، عضالت و رباط ها  
 صبی(نخاع و اعصاب )ریشه های ع  

 رادیوگرافی  
 

 

 
  رادیوگرافی -ون فقرات( آناتومی ستون مهره )ست
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 "دکتر مهرداد منصوری"

  

از مهمترین وسایل تشخیصی در بیماری های  رادیوگرافی ساده

از صحبت با بیمار و ستون مهره است. در بسیاری از موارد پزشک بعد 

معاینه وی درخواست تهیه رادیوگرافی را میدهد. گرچه روش های 

اسکن  ،ام آر آی، سی تی اسکنتصویربرداری دیگر مانند 

و سایر روش ها در بررسی مشکالت ستون فقرات  رادیوایزوتوپ

کاربرد دارد ولی در غالب موارد قبل از تهیه هر کدام از آنها پزشک 

معالج ترجیح میدهد ابتدا رادیوگرافی ساده این ناحیه را مشاهده 

 کند.

یا به  Anteroposteriorرادیوگرافی ساده ستون مهره را معموال از دو نما تهیه میکنند. یک نما رخ یا قدامی خلفی 

در پشت کمر قرار از جلو به مفصل ناحیه تابانده شده و کاست رادیولوژی اشعه ایکس است که در آن  APاختصار 

است که در آن اشعه ایکس از کنار به ستون  Latیا به اختصار . Lateralمیگیرد و نمای دیگر نمای نیمرخ یا لترال 

 مهره تابانده شده و کاست رادیولوژی در طرف مقابل کمر قرار میگیرد.

  

   

 رادیوگرافی رخ ستون مهره کمری                      

  

     

 
 مقاالت مرتبط  

 
 کلیات  
 جسم مهره  
 دیسک بین مهره ای  
    مفصل بین مهره ای، عضالت و رباط ها  
 نخاع و اعصاب )ریشه های عصبی(  

 
 رادیوگرافی  
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 رادیوگرافی نیمرخ ستون مهره کمری                                     
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 رادیوگرافی رخ ستون مهره گردنی                                          
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 رادیوگرافی نیمرخ ستون مهره گردنی                           

   

 شکستگی
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 شکستگی گردن. عالئم و درمان 

  

 )دو مقاله(  شکستگی ستون مهره سینه ای و کمری 

  

 کستگی استرسی مهره است. درمان اسپوندیلولیز چگونه استاسپوندیلولیز نوعی ش 

 

شکستگی مهره بدنبال استئوپروز یا پوکی استخوان میتواند موجب کیفوز یا قوس ستون مهره در افراد پیر و  

 )دو مقاله(  مسن شود

  

  م و درمانشکستگی گردن. عالئ

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

هر کدام از این مهره ها را شکستگی گردن میگویند.  شکستگیای گردنی شامل هفت مهره است.  ستون مهره

یا  ندگیتصادفات رانشکستگی گردن معموالً بر اثر ضربات بسیار شدید اتفاق میفتد. اینچنین ضرباتی معموالً در 

دیده میشود. در حین فعالیت های ورزشی هم ممکن است فرد دچار شکستگی مهره های  سقوط از ارتفاع

گردنی شود. مثالً افتادن یک ژیمناست از روی حلقه در حین پشتک زدن یا به زمین خوردن یک سوارکار از اسب یا 

شناگر شیرجه زدن به کف استخر کم عمق همگی میتوانند موجب شکستگی مهره گردنی برخورد سر یک 

 شوند.

  

 

از داخل ستون مهره گردنی عبور  نخاعخطرناک ترین عارضه شکستگی مهره های گردن آسیب نخاع است.  

مهره میتواند به نخاع گردنی آسیب وارد کند. این آسیب میتواند موجب فلج هر چهار دست و میکند و شکستگی 

 پا و حتی مرگ شود.
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 مکانیسم های مختلف شکستگی ست.ن فقرات گردنی 

 

 اقدامات اورژانس در مواجهه با بیماری دچار شکستگی گردن

ه های ذکر شده گردیده است قبل از هر گونه حرکت دادن در هر بیماری که دچار آسیب شدید بدنی بدنبال ضرب 

بیمار، باید گردن بیحرکت شود. این امر بخصوص در مورد بیماران بیهوش شده باید رعایت شود. در هر کدام از این 

بیماران ممکن است شکستگی گردن وجود داشته باشد. در صورت وجود شکستگی هر گونه حرکت در گردن 

 یب های جبران ناپذیر به نخاع شود. ممکن است موجب آس

پرسنل اورژانس به محض مواجهه با چنین بیماری ابتدا گردنبند مخصوصی را به دور گردن بیمار میبندند و سپس 

وی را به آمبوالنس منتقل میکنند. تا وقتی بیمار در بیمارستان از ناحیه گردن عکس بگیرد و پزشک از سالمت 

ود این گردنبند به گردن بیمار بسته باقی میماند. پزشک ارتوپد برای تشخیص این ستون مهره گردنی مطمئن نش

استفاده میکند و برای بررسی آسیب احتمالی نخاع  سی تی اسکنشکستگی ها از رادیوگرافی معمولی و 

 استفاده کند. ام آر آیممکن است از 

 

  

 درمان شکستگی های گردن 

درمان بسته به اینکه شکستگی در کدامیک از مهره های گردنی ایجاد شده و شکل و شدت شکستگی چگونه 

هفته بهبود  6-8ردنی به مدت است متفاوت میباشد. شکستگی های خفیف ممکن است با پوشیدن یک بریس گ

 یابند و شکستگی های شدید معموالً نیاز به عمل جراحی دارند.
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 پیشکیری از شکستگی ستون مهره گردنی 

 با رعایت موارد زیر میتوانید احتمال شکستگی مهره های گردن را کم کنید 

 

 همیشه در اتومبیل از کمربند ایمنی استفاده کنید.•    

 استخرهای کم عمق شیرجه نزنید.هیچوقت در •    

  در حین ورزش های پرتحرک از وسایل و تجهیزات مناسب استفاده کنید.•    

  انواع شکستگی -شکستگی ستون مهره سینه ای و کمری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ستون مهره آسیب بسیار جدی و  شکستگی

بالقوه خطزناکی است. شایعترین شکستگی 

در مهره های سینه ای و  ستون مهرههای 

کمری اتفاق میفتد و علت این شکستگی ها در 

سقوط از و  تصادفات وسایل نقلیهاغلب اوقات 

است. این شکستگی ها البته در ورزش  ارتفاع

های پر تحرک و در درگیری های مسلحانه هم 

 دیده میشود. 

 

ی پوکدیدی به فرد وارد شود ایجاد میگردد. مثالً در افرادی که دچار گاهی اوقات شکستگی بدون اینکه ضربه ش 

هستند و یا در ابتال به بعضی تومورهای ستون مهره به علت ضعیف شدن استخوان ممکن است این  استخوان

 ی روزانه هم ایجاد شود. شکستگی حتی در حین انجام فعالیت ها

شکستگی ستون مهره سینه ای و کمری در مردان چهار برابر زنان دیده میشود. به علت اینکه بیمارانی که دچار 

این شکستگی ها شده اند ضربات شدیدی را تحمل کرده اند در بسیاری اوقات همراه با این شکستگی ها 

از داخل ستون مهره عبور میکند و  نخاعان ها هم دیده میشود. شکستگی در دیگر اندام ها یا آسیب در دیگر ارگ

 در این شکستگی ها در معرض خطر است.

 انواع شکستگی ستون مهره کمری 

م آسیب دیده یا خیر به انواع این شکستگی ها بر حسب اینکه شکل شکستگی چگونه است یا اینکه آیا نخاع ه 

 متفاوتی تقسیم بندی میشوند. انواع عمده این شکستگی ها عبارتند از

 

     

   

 مرتبط مقاالت  

    انواع شکستگی -شکستگی ستون مهره سینه ای و کمری   

 عالئم و درمان  -شکستگی ستون مهره سینه ای و کمری   
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  Compression fracture  شکستگی های کمپرشن

در این نوع شکستگی جلوی مهره دچار شکستگی شده و ممکن است خرد شده و ارتفاع آن کم شود ولی 

 (2)ها معموالً پایدار بوده و بدون عارضه عصبی هستند.  قسمت پشتی مهره سالم است. این شکستگی

 

 Axial burst fractureشکستگی های انفجاری 

شکستگی هم در جلو و هم در پشت مهره است و معموالً به علت سقوط از ارتفاع و برخورد به زمین با پاشنه پا 

 (4)است. 

 

 Flexion distraction fractureشکستگی های فلکشن دیستراکشن 
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در این نوع شکستگی مهره ها از هم جدا میشوند. مثالً 

موقعی که تصادف اتومبیل بصورت شاخ به شاخ است و در 

حین تصادف قسمت باالیی ستون مهره به جلو حرکت 

میکند ولی قسمت پایینی آن به علت بسته بودن کمربند 

یمنی در سر جایش ثابت مانده است این شکستگی ا

 (3)میتواند ایجاد شود. 

 Transverse processشکستگی زائده عرضی مهره 
fracture 

این شکستگی ها زیاد شایع نیستند و به علت چرخش یا 

 خم شدن به کنار ایجاد میشوند و معموالً پایدار هستند.

 Fracture-dislocationشکستگی دررفتگی 

ین شکستگی ها مهره ها هم جابجا میشوند. این شکستگی ها ناپایدار بوده و معموالً با آسیب های نخاع در ا

 (2)همراه هستند. 

      
 شکستگی در رفتگی مهره                            

 

  عالئم و درمان -شکستگی ستون مهره سینه ای و کمری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ستون مهره آسیب بسیار جدی و  شکستگی

بالقوه خطزناکی است. شایعترین شکستگی 

در مهره های سینه ای و  ستون مهرههای 

کمری اتفاق میفتد و علت این شکستگی ها 

و  تصادفات وسایل نقلیهدر اغلب اوقات 

است. این شکستگی ها  سقوط از ارتفاع

البته در ورزش های پر تحرک و در درگیری 

 های مسلحانه هم دیده میشود. 

 

  

 ات کمری و سینه ایعالئم شکستگی ستون فقر

 عنخامهمترین عالمت این شکستگی ها درد شدید ستون مهره است که با حرکت شدیدتر میشود. وقتی آسیب  

در دفع ادرار و مدفوع بوجود آید.  هم ایجاد میشود ممکن است عالئمی مثل بیحسی، گزگز شدن، ضعف یا اختالل

ام آر و  سی تی اسکنو  رادیوگرافی سادهتشخیص نوع شکستگی و آسیب های همراه معموالً با استفاده از 

 صورت میگیرد. آی

 

     

   

 مقاالت مرتبط  

    انواع شکستگی -شکستگی ستون مهره سینه ای و کمری   

 عالئم و درمان  -شکستگی ستون مهره سینه ای و کمری   
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درمان شکستگی ستون مهره  

 کمری و سینه ای

اکثر شکستگی های کمپرشن و  

انفجاری با پوشیدن یک بریس به مدت 

هفته بهبود میابند. در مواردی که  24-6

 این شکستگی ها بسیار شدید بوده و

استخوان خرد شده باشد یا به علت 

خرد شدگی مهره ارتفاع آن خیلی کم 

شود یا مهره ها در محل شکستگی 

خیلی زاویه دار شوند و یا آسیب 

عصبی مهمی به علت تحت فشار گرفتن اعصاب نخاعی بوجود آید پزشک جراح ارتوپد ممکن است تصمیم به 

 عمل جراحی بگیرد. 

که به اعصاب فشار وارد میکنند به کنار میروند یا برداشته میشوند و سپس  استخواندر حین جراحی قطعات 

 شکستگی به توسط وسایلی پایدار میشود. 

 ندر شکستگی های فلکشن دیستراکشن در صورتیکه آسیب فقط در مهره و بصورت شکستگی باشد درما

 هفته است. 24معموالً غیر جراحی و با استفاده از بریس بمدت 

در صورتیکه آسیب شامل پاره شدن لیگامان های پشتی ستون مهره باشد معموالً نیاز به عمل جراحی وجود  

 دارد. 

 درمان شکستگی های زائده عرضی مهره معموال بدون نیاز به عمل جراحی است. 

ره ناپایدارند و معموالً همراه با آسیب های عصبی بوده و نیاز به جراحی دررفتگی های ستون مه -شکستگی

 دارند.

 جراحی شکستگی کمر

  

هدف درمان جراحی این شکستگی ها برداشتن فشار از روی اعصاب و جااندازی شکستگی ها است بطوریکه 

پشت یا کنار یا جلوی تنه بیمار در کمترین زمان ممکن راه اندازی شود. جراحی ممکن است با شکاف هایی در 

انجام شود. برای بیحرکت کردن شکستگی در حین جراحی از وسایل فلزی متفاوتی مانند انواع پیچ و میله 

 استفاده میشود.

  

      

    

 

  اسپوندیلولیز نوعی شکستگی استرسی مهره است. درمان اسپوندیلولیز چگونه است

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

هم میگویند یکی از علل شایع کمردرد در  Spondylolysisاسترسی مهره که آنرا اسپوندیلولیز  شکستگی

انی که بیمار رشد سریع بدنی و قدی پیدا میکند دیده نوجوانان است. این عارضه معموالً در سنین بلوغ یعنی زم

میشود. ورزش هایی که در آنها کمر زیاد میچرخد یا به عقب زیاد خم میشود مانند ژیمناستیک شیرجه یا فوتبال 

 میتواند زمینه را برای بروز این بیماری فراهم کند.
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 شکستگی استرسی ستون مهره چگونه ایجاد میشود

وارد میشود قسمتی از مهره پنجم کمری )گاهی مهره  ستون مهرهبر اثر ضربات مکرری که به در این عارضه  

شکسته میشود. اگر این شکستگی شدید باشد  Pars interarticularisچهارم( به نام پارس اینترآرتیکوالریس 

سمت جلو حرکت کرده و روی مهره اول خاجی )ساکروم( به جلو لیز میخورد. این حالت را  مهره پنجم به

میگویند. اگر جلو آمدگی مهره زیاد باشد روی ریشه های عصبی فشار  Spondylolysthesisاسپوندیلولیستزی 

 وارد میشود و بیمار دچار عالئم عصبی میشود.

 
 

 

 

 علل اسپوندیلولیز در ستون مهره 

 هم ترین علت اسپوندیلولیز در مهره عبارتست از :م 

در بعضی موارد استخوان قسمتی از مهره که در این بیماری آسیب میبیند بطور مادرزادی  علل ژنتیکی : 

 ضعیف و سست است. این وضعیت احتمال شکسته شدن این قسمت را بیشتر میکند.

ها مثل ژیمناستیک، شیرجه و وزنه برداری بعضی ورزش  وارد کردن فشار بیش از حد به ستون مهره : 

 فشار زیادی به ستون مهره وارد میکند. این فشارها میتوانند موجب شکستگی استرسی مهره شوند.

 

 عالئم اسپوندیلولیز ستون فقرات 

در بعضی از افراد با وجود اینکه شکستگی وجود دارد دردی احساس نمیشود. درد معموالً خفیف است و به  

ساق تیر میکشد. درد با فعالیت بدنی بیشتر شده و با استراحت کم میشود. این بیماران در حین راه رفتن  باسن و

 قدم های کوچک برمیدارند.

 درمان اسپوندیلولیز یا شکستگی استرسی ستون مهره 

که موجب درمان اسپوندیلولیز غالباً غیر جراحی است. مهم ترین اقدام درمانی قطع فعالیت های ورزشی است  

این عارضه شده است. گاهی اوقات یک بریس کمری و انجام فیزیوتراپی کمک کننده است. در بیشتر موارد بیمار 

بعد از مدتی میتواند مجدداً فعالیت ورزشی را به آرامی شروع کند. انجام نرمش هایی برای افزایش قابلیت 

 است. انعطاف پذیری مهره و تقویت عضالت کمر و شکم بسیار مفید 
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بعمل  رادیوگرافیاین بیماران باید تحت نظر پزشک باشند. پزشک ارتوپد تا سالها بطور مرتب از ستون مهره 

ذکر شده خوب نشود و میاورد تا اگر بیماری مجدداً عود کرد یا پیشرفت کرد متوجه آن شود. اگر درد با درمان های 

شدت درد به حدی باشد که مانع فعالیت های روزمره فرد شود و یا در مواردی که سر خوردن مهره در حال 

پیشرفت باشد ممکن است نیاز به عمل جراحی وجود داشته باشد. در این عمل جراحی مهره پنجم کمری به 

  جوش داده میشود. ساکروممهره اول 

شکستگی مهره بدنبال استئوپروز یا پوکی استخوان میتواند موجب کیفوز یا قوس ستون مهره در افراد پیر و مسن 

  شود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

نوعی ضعیف  پوکی استخوان

شدن استخوان های بدن با 

یش سن است. پوکی افزا

استخوان یا استئوپروز موجب 

های ما  استخوانمیشود 

راحت تر شکسته شوند. روند 

پوکی استخوان در طول سالها 

 ما شود. تازه آن وقت و بطور مستمر بدون هیچ عالمتی پیشرفت میکند تا وقتی که موجب یک شکستگی در بدن

 است که ممکن است متوجه وجود آن شویم.

  

 

استئوپروز یا پوکی استخوان میتواند در هر نقطه ای از بدن ایجاد شکستگی کند ولی شکستگی های ناشی 

یده میشود. این نوع شکستگی هر سال در قریب هفتصد هزار انسان د ستون مهرهپوکی استخوان بیشتر در   از

چ استخوان های لگن و م  اتفاق میفتد. نواحی دیگری از بدن که میتواند بدنبال استئوپروز دچار شکستگی شوند

 دست هستند با این حال شیوع شکستگی ستون مهره بدنبال پوکی استخوان دو برابر دیگر شکستگی ها است.

  

 

چگونه در ستون مهره به علت پوکی استخوان قوس و قوز ایجاد  

 میشود

وقتی مهره دچار استئوپروز یا پوکی استخوان میشود ضعیف 

میشود. جسم مهره از استخوانی درست شده که مثل اسفنج یا 

خلل و فرج و حفرات کوچکی است. با افزایش یک کیک دارای 

سن و به علت استئوپروز این خلل و فرج و حفرات بزرگتر شده و 

 در نتیجه مهره ضعیف میشود.

 

     

 الت مرتبطمقا  

 

    شکستگی مهره بدنبال پوکی استخوان میتواند موجب قوس ستون مهره در افراد پیرشود  

 شکستگی مهره بدنبال پوکی استخوان چه عالئمی دارد و درمان آن چیست  
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 بتدریج که مهره ها دچار استئوپروز میشوند شکل آنها تغییر میکند                          

 

مهره ها وارد میشوند که مهره ها به راحتی در مقابل آنها در طول روز بطور طبیعی فشارها و ضرباتی به 

مقاومت میکنند. وقتی استخوان مهره ضعیف میشود تحمل مقاومت در مقابل این فشارها و ضربات را از دست 

میدهد در نتیجه براثر هر ضربه کوچکی که به مهره وارد میشود شکستگی های بسیار کوچکی در مهره ایجاد 

بات و فشارها ممکن است براثر پریدن، جهیدن، چرخیدن، پایین رفتن از پله، افتادن ماشین در میشود ) این ضر

 دست انداز، بلند کردن یک جسم سنگین یا حتی سرفه و عطسه کردن اتفاق بیفتد(.

 
 

ضعیف شده بدنبال ضربات  شکستگی مهره               مهره طبیعی                                مهره دچار پوکی            

 خفیف

 

فرد متوجه این شکستگی ها نمیشود جز اینکه ممکن است در همان زمان قدری کمردرد برای فرد ایجاد شود که 

ستگی پشت شکستگی اتفاق . به تدریج شکجوش میخوردبعد از مدتی خوب میشود. شکستگی هم خودبخود 

میفتد و کم کم این شکستگی ها به هم اضافه میشوند. با هر بار شکستگی شکل مهره کمی تغییر میکند. مهره 

روی خودش خرد میشود. ارتفاع مهره کم میشود و این کاهش ارتفاع بخصوص در جلوی مهره بیشتر است. بهد 

 تغییر کرده و ارتفاع جلوی استوانه کم میشود.از مدتی شکل جسم مهره که بصورت یک استوانه است 
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 تغییر شکل مهره بدنبال پوکی و وارد شدن ضربات مکرر به آن          

 

وقتی این اتفاق درچند مهره ایکه روی یکدیگر قرار گرفته اند میفتد ستون مهره به طرف جلو خمیده میشود یعنی 

ر قوز میشود. وی متوجه میشود که کم کم قدش نیز در حال قوس پیدا میکند. به همین علت فرد کم کم دچا

میگویند. مهره ای که دچار پوکی است هم  Compression fractureکاهش است. این شکستگی ها را کمپرشن 

میتواند مانند هر استخوان دیگر دچار یک شکستگی واحد و بزرگ شود. احتمال این شکستگی ها در مهره پوک 

 ین مهره ها بر اثر ضربات به مراتب ضعیف تر از معمول هم دچار شکستگی میشوند.شده بیشتر است و ا

 

 

 کاهش قد انسان بدنبال شکستگی های مکرر مهره        

 

   

  شکستگی مهره بدنبال استئوپروز یا پوکی استخوان چه عالئمی دارد و درمان آن چیست

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

درد مهمترین 

عالمت این 

 

 مقاالت مرتبط       
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ها  شکستگی

است. درد در 

ناحیه کمر 

احساس 

میشود و با 

ایستادن و یا نشستنن بدتر شده و با دراز کشیدن بهتر میشود. پزشک معالج برای تشخیص عارضه از روش های 

استفاده میکند.  رادیوایزوتوپ اسکنیا  ام آر آییا  سی تی اسکنیا  رادیوگرافی سادهتصویر برداری مانند 

 ممکن است مورد نیاز باشد. پوکی استخوانبررسی و سنجش تراکم استخوان برای پی بردن به درجه 

  

 درمان شکستگی مهره بدنبال پوکی استخوان

ه بطور خود بخود خوب میشوند. چند روز استراحت و مصرف دارو ممکن هفت 6-8اکثر این شکستگی ها بعد از 

است تنها درمانی باشد که مورد نیاز این بیماران است. گاهی پزشک معالج بریس های بخصوصی بصورت 

کمربند طبی برای بیمار تجویز میکند تا قدری حرکات ستون مهره را محدود کند. این محدودیت ممکن است به 

 گی کمک کند.بهبود شکست

همچنین پزشک معالج از داروهایی برای کنترل شدت پوکی استخوان کمک میگیرد. در صورتیکه درد به درمان 

های معمول جواب ندهد عمل جراحی ممکن است به بیمار کمک کند. دو نوع جراحی که برای این بیماران انجام 

جراحی ها بیمارانی هستند که به علت  میشود کیفوپالستی و ورتبروپالستی است. بهترین کاندید این

 شکستگی کمپرشن جدید دچار درد شدید شده اند.

 Kiphoplastyکیفوپالستی 

  

در این جراحی یک بالون کوچک به داخل مهره شکسته 

شده فرستاده شده و باد میشود. این کار موجب میشود 

شکل مهره به حالت قبلی خود برگردد. سپس بالون خارج 

ه و بجای محل خالی، سیمان استخوانی تزریق شد

 میشود.

 Vertebroplastyورتبروپالستی 

این روش هم مثل قبلی است با این تفاوت که بالونی به 

داخل مهره فرستاده نمیشود بلکه سیمان استخوانی 

ره صورت مستقیماً به داخل مهره تزریق میشود. در این روش تالشی در تصحیح تغییر شکل ایجاد شده در مه

 نمیگیرد و هدف از جراحی فقط محکم کردن مهره شکسته شده است.

    اد پیر شودشکستگی مهره بدنبال پوکی استخوان میتواند موجب قوس ستون مهره در افر  

 شکستگی مهره بدنبال پوکی استخوان چه عالئمی دارد و درمان آن چیست  
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 عمل ورتبروپالستی و تصحیح تغییر شکل مهره شکسته شده       

   

 گردن

  

  

 درد گردن به چه عللی ایجاد میشود 

  

 کشیدگی و رگ به رگ شدن گردن از علل مهم گردن درد است 

 رگ به رگ شدن و کشیدگی گردن بعد از تصادف اتومبیل 
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  درد گردن میتواند به علت خراب شدن دیسک بین مهره ای گردن ایجاد شود 

 آرتروز یا ساییدگی مهره های گردن میتواند موجب گردن درد شود 

 )چهار مقاله(   درد گردن را با انجام چه نرمش و ورزش های طبی میتوان کاهش داد 

  

 )دو مقاله(  ددرد گردن با انتشار به دست میتواند به علت تحریک ریشه های عصبی در نخاع ایجاد شو 

 )دو مقاله(  هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای گردن 

)سه   به چه صورت درمان میشودتنگی کانال نخاعی گردن چگونه ایجاد میگردد، چه عالئمی داشته و  

 مقاله(

  

 )دو مقاله(  تورتیکولی یا کجی گردن در بچه ها چگونه ایجاد میشود. عالئم و درمان آن چیست 

 )پنج مقاله(  دنده گردنی و سندروم توراسیک اوتلت چیست و چه اهمیتی دارد 

  

  درد گردن به چه عللی ایجاد میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

  

 

درد گردن در بسیاری از افراد 

اتفاق میفتد. گاهی خودبخود 

خوب میشود و گاهی فرد را 

 به پزشک میکشاند.

است که بین تنه و سر قرار دارد. پایداری گردن به علت شکل مهره ها و  ستون مهرهگردن شامل مهره هایی از 

 لیگامان ها و عضالت اطراف آن تامین میشود. گردن در جهات مختلف حرکت میکند و وزن سر را تحمل میکند. 

  

 علل درد گردن

 

      

 مقاالت مرتبط  

  درد گردن به چه عللی ایجاد میشود  

 کشیدگی و رگ به رگ شدن گردن از علل مهم گردن درد است  

     درد گردن میتواند به علت خراب شدن دیسک بین مهره ای گردن ایجاد شود  

 آرتروز یا ساییدگی مهره های گردن میتواند موجب گردن درد شود  
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درد گردن میتواند به علت مشکالتی در هر کدام از قسمت  

های تشکیل دهنده آن اتفاق بیفتد. مشکالتی در استخوان، 

لیگامان، عضالت و اعصاب. گاهی مشکالت گردن موجب درد 

میشود ولی بیمار درد را در خود گردن احساس نمیکند. درد 

در ستون مهره ای ممکن است در شانه یا در اندام فوقانی یا 

 سینه ای احساس شود. شایعترین علل درد گردن عبارتند از

 کشش عضالت گردن

وقتی فشار زیادی به گردن خود وارد میکنید ) یکی از علل شایع 

آن قرار دادن سر و گردن در یک وضعیت نامناسب به مدت طوالنی است( عضالت و لیگامان های اطراف ستون 

شش زیادی قرار میگیرد و به دنبال آن ممکن است پارگی های میکروسکوپی در آنها مهره ای گردن شما تحت ک

ایجاد شود. بدنبال آن در این بافت ها تورم و درد ایجاد میشود که شما آن را به صورت درد و خشکی گردن 

ره احساس میکنید. این محدودیت حرکت قدری به علت درد و قدری به علت انقباض عضالت اطراف ستون مه

است که خارج از اراده شما صورت میگیرد و به آن اسپاسم هم میگویند. این نوع درد معموالً با چند روز استراحت 

 خوب میشود.

  

 قوس نامناسب گردن به علت بد نگه داشتن آن          وضعیت درست نگه داشتن گردن          

 

 Disc degenerationپیر شدن دیسک 

معموالً با  دیسک بین مهره ایهای گردن یک ساختمان جذب کننده فشار و شوک است. دیسک در بین مهره 

افزایش سن پیر میشود. خشک و چروکیده شده و خاصیت االستیک خود را از دست میدهد. ارتفاع آن کم میشود 

ردد مهره ها به یکدیگر نزدیک شده و فاصله آنها کم شود. با کم شدن فاصله بین مهره ها و همین امر موجب میگ

 این مفاصل میشود. آرتروز یا سائیدگی فشار زیادی روی مفاصل بین مهره ای وارد میشود که این خود موجب
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 آرتروز دیسک گردنی بدنبال پیر شدن دیسک                  کم شدن حجم و ارتفاع دیسک                      

 

 Disk herniationهرنی دیسک 

( پاره شده و قسمت . در این وضعیت قسمت حلقوی محیطی دیسک ) آنولوس فیبروزوسدررفتن دیسکیا 

مرکزی ) نوکلئوس پولپوزوس( از بین شکاف پارگی به بیرون راه پیدا میکند. این قسمت بیرون زده را هرنی یا 

فتق میگویند. مهمترین مشکلی که در فتق دیسک بوجود میاید اینست که قسمت بیرون زده به اعصابی که در 

ه و همین فشار موجب بروز بسیاری مشکالت از جمله درد حال بیرون آمدن از نخاع و مهره هستند فشار آورد

 اندام فوقانی است.

 ضربه

گردن بسیار قابل انعطاف است و حرکات زیادی دارد. همچنین باید وزن سر را تحمل کند. گردن بین سر و تنه، 

بات بدون حامی و در معرض آسیب های خارجی است. این عوامل موجب میشوند تا گردن بشدت نسبت به ضر

، ورزش هایی مثل شیرجه و یا ورزش های رزمی و سقوط از ارتفاع تصادفات وسایل نقلیهآسیب پذیر باشد. 

 میتوانند به راحتی به گردن صدمه بزنند.

به گردن در حین رانندگی شود. البته اگر اتومبیل از بستن کمربند تا حد زیادی میتواند مانع آسیب های خطرناک  

پشت ضربه بخورد کمربند ایمنی کمکی نمیکند. در این مواقع پشت سری که در روی پشتی صندلی اتومبیل 

وجود دارد میتواند تا حد زیادی گردن را حمایت کند. درد بدنبال اکثر ضربات شدیدی که به گردن وارد میشوند به 

ضالت و یا لیگامان های اطراف سون مهره ای گردنی است. وقتی شدت ضربه باال است ممکن علت آسیب به ع

 است موجب شکستگی مهره های گردنی شود.

 آرتریت روماتوئید

 وجب درد و خشکی در گردن شود.میتواند با تخریب مفاصل بین مهره های گردن م رماتیسم مفصلی

 

 عوامل دیگر

 عواملی مانند عفونت، تومورها و یا بیماری های مادرزادی گردن هم میتوانند از علل درد گردن باشند.

 چه موقع به علت درد گردن به پزشک مراجعه کنیم

 در صورت درد گردن در موارد زیر باید به پزشک مراجعه کنیم

 درد شدید یا مداوم 
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 دن همراه با دردی باشد که به دست تیر میکشددرد گر 

 درد گردن همراه سردرد، گزگز، بیحسی یا ضعف اندام فوقانی باشد 

در صورت ضربه به گردن باید به اورژانس اطالع دهیم. به هیچ وجه گردن را نچرخانیم و به چپ و راست  

تدا گردنبند مخصوصی را برای خم نکنیم. پرسنل متبحر اورژانس قبل از هر گونه حرکت دادن بیمار اب

 بیمار میبندند. این گردنبند گردن را از ایجاد آسیب های احتمال در حین انتقال محافظت میکند.

   

  کشیدگی و رگ به رگ شدن گردن از علل مهم گردن درد است

 

 

 منصوری""دکتر مهرداد 

کشیدگی و رگ به رگ شدن 

از علل مهم درد گردن است. 

به رگ شدن کشیدگی و رگ 

گردن به علت کشیده شدن و 

یا آسیب رباط های اطراف 

گردنی ایجاد  ستون مهره

 میشود.

 

یا در حین زمین خوردن یا  تصادف اتومبیلگاهی اوقات گردن یک حرکت شدید و ناگهانی میکند. مثالً در حین یک 

موقع انجام ورزش های شدید مثل ورزش های رزمی . در حین این حرکت شدید، مهره های گردن نسبت به هم 

جابجا میشوند. البته لیگامان ها و عضالت اطراف مهره ها اجازه نمیدهند مهره ها از حد مشخصی بیشتر نسبت 

 ه هم حرکت کنند.ب

اگر نیرو آنقدر زیاد باشد که لیگامان ها و عضالت نتوانند در مقابل جابجایی بیشتر مهره ها مقاومت کنند، در این  

لیگامان ها و عضالت پارگی بوجود میاید. این پارگی ممکن است بسیار جزئی و میکروسکوپی باشد و یا ممکن 

ره ها نسبت به هم دررفته و کامالً جابجا میشوند و در پارگی است پارگی کامل باشد. در پارگی کامل مه

میکروسکوپی به علت خونریزی و التهاب بوجود آمده در محل، درد و خشکی در حرکات گردن ایجاد میشود که آنرا 

 مینامند. Sprainاسپرین 

 عالئم کشیدگی یا رگ به رگ شدن گردن 

 مهمترین عالئم کشیدگی و رگ به رگ شدن گردن عبارتند از  

 

 درد بخصوص در پشت گردن که با حرکت گردن شدیدتر میشود•    

 دردی که بعد از دوسه روز از ضربه ایجاد میشود نه بالفاصله بعد از آن•    

 درد در باالی شانه•    

 سردرد در پشت سر•    

 

 

      

 مقاالت مرتبط  

  درد گردن به چه عللی ایجاد میشود  
 کشیدگی و رگ به رگ شدن گردن از علل مهم گردن درد است  

    د گردن میتواند به علت خراب شدن دیسک بین مهره ای گردن ایجاد شوددر  

 آرتروز یا ساییدگی مهره های گردن میتواند موجب گردن درد شود 
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 رد میتواند همراه با عالئم زیر باشداین د

افزایش تحریک پذیری و خستگی. بدخوابی و •    

 اختالل تمرکز

 گزگز در اندام فوقانی•    

 خشکی در حرکات گردن•    

 ضعف در حرکات اندام فوقانی•    

 درمان کشیدگی یا رگ به رگ شدن گردن

درمان کشیدگی در هر جایی از بدن که اتفاق بیفتد 

 باً یکسان است. تقری

 

 

در کشیدگی گردن یک گردنبند طبی نرم دور   

 گردن ببندید. 

مانند آسپرین یا  مسکن ضد التهابیداروهای  

 میکنند.  بروفن درد را کم

روز اول از سرمای موضعی روزی چند  4-3در  

دقیقه میتوان استفاده کرد.  25-33بار و هر بار 

گرمای موضعی هم میتواند درد را کم کند ولی 

 4-3معموال از گرمای موضعی بعد از گذشت 

 روز از ضربه اولیه استفاده میکنند.

پزشک ممکن است از داروهای شل کننده  

ش اسپاسم عضالت عضالنی برای کاه

استفاده کند. گاهی اوقات از روش های دیگری مثل ماساژ، اولتراسوند و تراکشن هم برای کمک به 

هفته خوب میشوند. البته کشیدگی  2-6درمان استفاده میشود. اغلب کشیدگی های گردن در عرض 

 ند.های شدیدتر ممکن است برای بهبودی کامل به زمانی بیش ار این نیاز داشته باش

              

 موجب کشیدگی گردن شوند کارهایی که ممکن است        

 

 
  استفاده از بالشت مناسب موجب کاهش فشار به گردن میشود     

 

  درد گردن میتواند به علت خراب شدن دیسک بین مهره ای گردن ایجاد شود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

خراب شدن یا دژنرسانس 

degenerescence  دیسک

بیماری است  بین مهره ای

آن جنس ماده که در 

تشکیل دهنده دیسک تغییر 

میابد. دیسک چروکیده و 

نازک تر میشود و خاصیت 

 

      

 مقاالت مرتبط  

  درد گردن به چه عللی ایجاد میشود   
 کشیدگی و رگ به رگ شدن گردن از علل مهم گردن درد است  

     درد گردن میتواند به علت خراب شدن دیسک بین مهره ای گردن ایجاد شود   

  آرتروز یا ساییدگی مهره های گردن میتواند موجب گردن درد شود  
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ارتجاعی خود را از دست میدهد. به زبان دیگر خراب میشود. در نتیجه این تغییرات دیسک دیگر نمیتواند بخوبی 

را جذب کند و فشار بیشتری به مهره ها و مفاصل آن وارد  ستون مهرهقبل شوک ناشی از ضربات وارده به 

میشود. بعضی علت این بیماری را ضربات وارده به گردن و بعضی دیگر وارد شدن فشارهای زیاد به گردن بر اثر 

ناجور قرار گیرند ذکر  ضعف عضالت اطراف آن و یا کارهایی که در آن سر و گردن باید مدتها در وضعیت های

 میکنند. 

  

  

 خراب شدن دیسک بین مهره ای عالئم

گردنی ایجاد میشود. این  7و  6گردنی و یا  6و  5دژنرسانس دیسک بین مهره ای بیشتر در دیسک بین مهره های 

این بیماری بیشتر در سنین جوانی دیده میشود و شیوع آن در زن ها بیش از مردان است. شایعترین عالمت 

بیماری درد است. درد در ناحیه پشت سر و گردن است و به ناحیه بین دو کتف و به پشت دو کتف انتشار میابد. 

فشار موضعی به پایین گردن و بین دو کتف ممکن است دردناک باشد. حرکت دادن سر و گردن شدت درد را 

 بیشتر میکند و بیمار در حین حرکات گردن احساس خشکی میکند.

ام معمولی به علت چروکیده شدن دیسک بین مهره ای فاصله بین مهره های گردن کاهش میابد.  رادیوگرافیدر 

 دیسک را نشان دهد.میتواند تغییرات بافتی در  آر آی

 خراب شدن دیسک بین مهره ای درمان

 مهمترین اصول درمان عبارتند از 

  

این گردنبند ها حرکات گردن را قدری محدود میکنند و به گردن اجازه میدهد مدتی  گردنبند طبی :   

ب استراحت کند. نکته مهم اینست که این گردنبند ها نباید به مدت طوالنی بسته شوند چون موج

 ضعیف شدن عضالت گردن و بدتر شدن وضعیت بیمار میشود.

میتواند با انجام دادن نرمش های طبی مخصوص برای افزایش قابلیت انعطاف گردن و  فیزیوتراپی :   

 تقویت عضالت گردن به رفع عالئم کمک کند.

ننده عضالت برای پرشک معالج از داروهای ضد التهابی مثل بروفن و ناپروکسن، داروهای شل ک دارو :   

 کاهش مشکالت بیمار استفاده میکند.

  

   

  آرتروز یا ساییدگی مهره های گردن میتواند موجب گردن درد شود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

  

یا به زبان دقیقتر  آرتروز

های  آرتریت دژنراتیو مهره

 

 مقاالت مرتبط        
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گردن بیماری است که در آن 

به علت تغییراتی که در 

غضروف مفصلی، بافت 

و رباط  دیسک بین مهره ای

های اطراف مهره ها بوجود 

میاید این ساختمان ها 

شدن گردن و محدود شدن حرکات آن است. آرتروز، نمیتوانند به درستی فعالیت کنند و نتیجه آن دردناک 

 استئوآرتریت و ساییدگی مفصل یک معنی دارند.

 های گردن  آرتروز یا ساییدگی مهره عالئم

این بیماری بیشتر در افراد میانسال و مسن دیده میشود. درد معموال در پشت  

مدتی بیحرکت  سر و گردن و بین دو کتف حس میشود. این درد بخصوص بعد از

ار کبودن سر ایجاد میشود. مثال وقتی فرد بعد از مدت طوالنی کتاب خواندن یا 

یا نوشتن میخواهد سرش را به طرفین بچرخاند احساس میکند  با کامپیوتر

 اک است.گردنش خشک شده و حرکت دادن آن مشکل و دردن

از مشخصات این بیماری ایجاد استخوان های اضافی در اطراف مهره ها است 

که به آنها استئوفیت میگویند. گاهی اوقات این استئوفیت ها در مسیر ریشه 

های عصبی که در حال خروج از کانال نخاعی هستند ایجاد میشوند. در این 

بصورت درد انتشاری در  ریشه های عصبیصورت ممکن است عالئم فشار به 

 اندام فوقانی، عالئم حسی و یا حرکتی هم ایجاد شود

در رادیوگرافی مهره های گردنی دیده میشود برای کمک به تشخیص بیماری کمک میگیرد.  رادیوگرافیپزشک از 

که فاصله بین مهره ها کاهش یافته است. استخوان های اضافه یا استئوفیت ها در لبه های مهره ها دیده 

 ( هم دیده میشود.Facetمیشوند. این تغییرات در مفاصل پشتی بین مهره ) فاست 

  

 جلوی مهره نشانه استئوآرتریت استکاهش فاصله مهره ها و ایجاد استخوان اضافه در  

 ساییدگی یا آرتروز مهره های گردن درمان

 مهمترین روش هایی که برای کنترل درد این بیماران بکار میرود عبارتند از

  

  درد گردن به چه عللی ایجاد میشود  
 کشیدگی و رگ به رگ شدن گردن از علل مهم گردن درد است  

    درد گردن میتواند به علت خراب شدن دیسک بین مهره ای گردن ایجاد شود  

  آرتروز یا ساییدگی مهره های گردن میتواند موجب گردن درد شود  
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 گرم کردن گردن میتواند تا حدود زیادی به کاهش درد کمک کند. گرم کردن : 

محدود میکنند و به مهره ها و عضالت گردن اجازه  این گردنبند ها حرکات گردن را قدری گردنبند طبی : 

میدهند مدتی استراحت کنند. نکته مهم اینست که این گردنبند ها نباید به مدت طوالنی بسته شوند 

 چون موجب ضعیف شدن عضالت گردن و بدتر شدن وضعیت بیمار میشود.

وص برای افزایش قابلیت انعطاف فیزیوتراپی میتواند با انجام دادن نرمش های طبی مخص فیزیوتراپی : 

 گردن و تقویت عضالت گردن به رفع عالئم کمک کند.

مثل بروفن و ناپروکسن و داروهای شل کننده عضالت برای  داروهای ضد التهابیپرشک معالج از  دارو : 

 اده میکندکاهش مشکالت بیمار استف

  

در صورتی که با روش های ذکر شده درد بیمار کاهش نیابد ممکن است جوش داده دو مهره  جراحی : 

 ای که منشا درد هستند بتواند درد بیمار را کاهش دهد.

  

   

  درد گردن را میتوان با انجام نرمش و ورزش های طبی بطور قابل مالحظه ای کاهش داد

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

  

درد گردن علل متعددی 

دارد ولی از شایعترین 

علت های ایجاد آن 

 آرتروزکشیدگی عضالت، 

هرنی مهره های گردنی و 

است.  دیسک بین مهره ای

از اقدامات متعددی برای 

درمان هر کدام از این 

بیماری ها استفاده 

، گرما و داروهای ضد التهابمیشود. بعضی از این اقدامات مشترک بین این بیماری ها است. مثال استفاده از 

 استراحت در همه آنها شدت درد را کاهش میدهد. 

از مهمترین اقدامات درمانی که شاید بتوان گفت مهمترین قسمت درمان این بیماری ها است انجام نرمش های 

و عضالت گردن است. از  طبی خاصی به منظور تقویت عضالت گردن و افزایش قابلیت انعطاف لیگامان ها

مهمترین علل مستعد کننده ابتال به همه این بیماری ها ضعف عضالت گردن و کم شدن قابلیت انعطاف عضالت 

 گردن است. زندگی شهری جدید موجب هرچه دورتر شدن انسان ها از فعالیت های بدنی شده است. 

انسان میشود بلکه به علت وضعیت بد  شغل های پشت میز نشینی نه تنها موجب ضعیف شدن عضالت مختلف

نشستن پشت میز موجب وارد شدن فشار های زیادی به مفاصل میشود. این عوامل در دراز مدت موجب بروز 

درد گردن و کمر و زانو میشود. نرمش های گردن با تقویت عضالت گردنی و افزایش قابلیت انعطاف لیگامان ها و 

ی مهره و دیسک گردن شده و تاثیر قابل توجهی در کاهش و حتی حذف عضالت گردن موجب کاهش فشار بر رو

 

      

  
 مقاالت مرتبط  

     درد گردن را میتوان با انجام نرمش و ورزش های طبی بطور قابل مالحظه ای کاهش داد  

 نرمش های اساسی -انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد  درد گردن با  

 نرمش های پیشرفته -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد   

 نرمش های تکمیلی -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد   
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کامل دردهای گردنی دارد. مهمترین نکته در انجام این نرمش ها اینست که در موارد زیر باید از انجام نرمش ها 

 اجتناب شود

 در مواقعی که درد گردن تازه شروع شده است.  

چند روز اخیر شدت  اگر کسی مدتها درد گردن داشته و در 

 درد به ناگهان افزایش پیدا کرده است 

انجام نرمش ها در این حاالت ممکن است موجب افزایش شدت درد  

 شود.

 

 نرمش های گردن در موارد زیر موثرند 

 افرادی است که سالها دچار درد گردن بوده اند.  

یافته است یا کسانی که برای  در کسی که مدتها درد گردنی داشته و اخیرا شدت درد آنها افزایش 

اولین بار دچار درد گردن شده اند باید ابتدا با انجام دیگر اقدامات درمانی مانند استفاده از داروهای ضد 

 التهاب و گرم کردن گردن و استراحت درد گردن را کاهش داد و سپس نرمش ها را شروع کرد.

ر درد گردن کاهش یابد دیگر چه احتیاجی به انجام نرمش ممکن است بپرسید اگر با انجام اقدامات درمانی دیگ

های گردنی است. علت آنست که چون عامل اصلی درد گردن در بیماری های ذکر شده ضعف عضالت گردن و 

کاهش قابلیت انعطاف لیگامان ها و عضالت گردن است حتی وقتی درد از بین میرود عامل اصلی زمینه ساز 

زود بعد از چند ماه یا چند سال فرد دوباره دچار درد گردن میشود. با افزایش سن فرد و باقی مانده است. دیر یا 

ضعف بیشتر عضالت گردن احتمال عود درد بیشتر میشود. درمان درست اینست که با مقابله با علت اصلی 

ار درد گردن بوده بیماری راه را بر برگشت مجدد بیماری برای همیشه ببندیم. در مواردی هم که بیمار مدتها دچ

 است انجام نرمش ها با از بین بردن علت زمینه ای نقش مهمی در درمان دارد.

  

نکته مهم دیگر در انجام نرمش ها اینست که باید آنها را بتدریج و کم کم شروع کرد. تقویت عضالت و افزایش 

وع شوند یا با تعداد زیاد شروع شوند انعطاف لیگامان ها و عضالت نیاز به زمان دارند. اگر نرمش ها با سرعت شر

 ممکن است موجب افزایش درد شوند. 

نرمش ها دو دسته اند. نرمش های کششی که همانطور که گفته شده موجب افزایش قابلیت انعطاف عضالت و 

رباط های گردن میشوند و نرمش های تقویتی که موجب تقویت عضالت گردن میگردند. شروع تمرینات با انجام 

 مش های کشش است و بعد از مدتی باید نرمش های تقویتی هم به نرمش های کششی اضافه شوند.نر

      

 

  نرمش های اساسی -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

  

از مهمترین 

مات اقدا

درمانی که 

شاید بتوان 

 

      

 مرتبط مقاالت 

     درد گردن را میتوان با انجام نرمش و ورزش های طبی بطور قابل مالحظه ای کاهش داد  

 نرمش های اساسی -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد   
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گفت مهمترین 

قسمت درمان 

این بیماری ها 

است انجام نرمش های طبی خاصی به منظور تقویت عضالت گردن و افزایش قابلیت انعطاف لیگامان ها و 

 عضالت گردن است.

ن انعطاف لیگامادر انجام نرمش ها باید دقت کرد که آنها را بتدریج و کم کم شروع کنیم. تقویت عضالت و افزایش 

ها و عضالت نیاز به زمان دارند. اگر نرمش ها با سرعت شروع شوند یا با تعداد زیاد شروع شوند ممکن است 

 موجب افزایش درد شوند. 

  

نرمش های گردن دو دسته اند. نرمش های کششی که همانطور که گفته شده موجب افزایش قابلیت انعطاف 

و نرمش های تقویتی که موجب تقویت عضالت گردن میگردند. شروع تمرینات عضالت و رباط های گردن میشوند 

با انجام نرمش های کشش است و بعد از مدتی باید نرمش های تقویتی هم به نرمش های کششی اضافه 

 شوند.

نرمش ها در سه قسمت اساسی، پیشرفته و تکمیلی توضیح 

اسی شروع کرده و داده میشوند. همیشه ابتدا با نرمش های اس

بعد از چند هفته که توانستید آنها را به تعداد کافی و به راحتی 

انجام دهید نرمش های پیشرفته را انجام دهید و پس از کسب 

مهارت در انجام نرمش های پیشرفته نرمش های تکمیلی را انجام 

 دهید.

  

  

 مهمترین نرمش های اساسی کششی گردن عبارتند از

  

  

  

بایستید یا بنشینید. به آهستگی و کم کم سر خود را به طرف چپ  

خم کنید تا گوش چپ شما با شانه شما تماس پیدا کند یا حداقل تا 

آنجا که ممکن است به آن نزدیک شود. با انجام اینکار باید کشش 

مالیمی را در عضالت طرف راست گردن خود احساس کنید. کشش 

شانه خود را باال نبرید. سعی کنید شانه زیادی ندهید. دقت کنید که 

ثانیه  5-23های تان در حالت طبیعی و افتاده باشند. این وضعیت را 

بار تکرار کنید. همین حرکات را با همین  3-5حفظ کنید و سپس مجددا به حالت اول برگردید. حرکت را 

 مشخصات با خم کردن سر به طرف راست هم انجام دهید.

        

یا بنشینید. به آهستگی و کم کم سر خود را به طرف جلو خم کنید. اجازه دهید تا وزن سر شما بایستید  

آنرا به پایین بیاورد و عضالت پشت گردن شما کشش مالیمی را احساس کند. خیلی کشش ندهید. این 

ر شما ثانیه حفظ کنید و سپس مجددا به حالت اول برگردید. به آهستگی اجازه دهید س 5-23وضعیت را 

 نرمش های پیشرفته -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد   

 نرمش های تکمیلی -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد   
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تا آنجا که میتواند به سمت عقب برود. سپس به آهستگی دهان خود را یک بار باز و بسته کنید. وضعیت 

 بار تکرار کنید. 3-5ثانیه حفظ کرده و دوباره به وضعیت اولیه برگردید. حرکات را  5-23را 

               

  

  

سمت چپ بچرخانید تا  بایستید یا بنشینید. به آهستگی سر خود را به 

جاییکه احساس کشش مالیمی در ناحیه راست گردن خود بکنید. این 

ثانیه حفظ کنید و سپس مجددا به حالت اول برگردید.  5-23وضعیت را 

بار تکرار کنید. همین حرکات را با همین مشخصات برای  3-5حرکت را 

   طرف راست هم انجام دهید.

  

  

 

  

ینید. سر خود را به آهستگی و در حالیکه به هیچ بایستید یا بنش 

طرفی خم نشده و نمی چرخد به عقب ببرید بطوریکه پوست زیر 

چانه شما چین دار شود و به اصطالح غبغب پیدا کنید. این وضعیت را 

ثانیه حفظ کنید و سپس مجددا به حالت اول برگردید. حرکت را  23-5

 بار تکرار کنید. 5-3

            

  

  

  

 مهمترین نرمش های اساسی تقویتی عضالت گردن عبارتند از

بایستید یا بنشینید. کف دست چپ خود را بر روی سمت چپ سر خود قرار داده و کف دست را به آرامی  

به سر خود فشار دهید در همین حال سر خود را هم به دستتان فشار دهید بطوریکه سر و دست شما 
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 5-23فقط به یکدیگر فشار وارد کنند. وضعیت را  حرکت نکنند بلکه

بار تکرار کنید. همین حرکات را با  3-5ثانیه حفظ کرده و حرکات را 

        همین مشخصات برای طرف راست انجام دهید

  

  

  

بایستید یا بنشینید. در حالیکه انگشتان دست های تان را در هم  

ا در پشت سرتان قرار دهید. کف فرو برده اید. کف دستهای تان ر

دست ها را به آرامی به سر خود فشار دهید. در همین حال سر 

خود را هم به دست های تان فشار دهید بطوریکه سر و دستهای 

شما حرکت نکنند بلکه فقط به یکدیگر فشار وارد کنند. وضعیت را 

 بار تکرار کنید. 3-5ثانیه حفظ کرده و حرکات را  23-5

        

  

  

   

بایستید یا بنشینید. کف دست راست یا چپ خود را بر روی پیشانی  

خود قرار داده و کف دست را به آرامی به سر خود فشار دهید در 

همین حال سر خود را هم به دستتان فشار دهید بطوریکه سر و 

دست شما حرکت نکنند بلکه فقط به یکدیگر فشار وارد کنند. وضعیت 

 بار تکرار کنید. 3-5نیه حفظ کرده و حرکات را ثا 5-23را 

        

  

بایستید یا بنشینید. در حالیکه سر خود را تا جاییکه میتوانید به طرف  

راست چرخانده اید کف دست چپ را بر روی گونه چپ قرار داده و سر 

را به دست و دست را به سر فشار دهید. در این حال هیچیک نه دست 

نباید حرکت کنند بلکه فقط باید به یکدیگر فشار وارد  و نه سر شما

بار تکرار کنید.  3-5ثانیه حفظ کرده و حرکات را  5-23کنند. وضعیت را 

 همین حرکات را با همین مشخصات برای طرف چپ انجام دهید.

          

        

        

    

   

 

  نرمش های پیشرفته -گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد 

www.ParsBook.org

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


 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

از مهمترین 

اقدامات 

درمانی که 

شاید بتوان 

گفت مهمترین 

قسمت درمان 

این بیماری ها 

است انجام 

نرمش های 

طبی خاصی به 

 گردن است.منظور تقویت عضالت گردن و افزایش قابلیت انعطاف لیگامان ها و عضالت 

در انجام نرمش ها باید دقت کرد که آنها را بتدریج و کم کم شروع کنیم. تقویت عضالت و افزایش انعطاف لیگامان 

ها و عضالت نیاز به زمان دارند. اگر نرمش ها با سرعت شروع شوند یا با تعداد زیاد شروع شوند ممکن است 

 موجب افزایش درد شوند. 

ند. نرمش های کششی که همانطور که گفته شده موجب افزایش قابلیت انعطاف نرمش های گردن دو دسته ا

عضالت و رباط های گردن میشوند و نرمش های تقویتی که موجب تقویت عضالت گردن میگردند. شروع تمرینات 

با انجام نرمش های کشش است و بعد از مدتی باید نرمش های تقویتی هم به نرمش های کششی اضافه 

 شوند.

مش ها در سه قسمت اساسی، پیشرفته و تکمیلی توضیح داده میشوند. همیشه ابتدا با نرمش های نر

اساسی شروع کرده و بعد از چند هفته که توانستید آنها را به تعداد کافی و به راحتی انجام دهید نرمش های 

 ی تکمیلی را انجام دهید.پیشرفته را انجام دهید و پس از کسب مهارت در انجام نرمش های پیشرفته نرمش ها

  

  

 حرکات نرمشی کششی پیشرفته گردن

 این نرمش ها به صورت زیر انجام میشوند.

  

بایستید. دست های خود را به پشت تنه برده و با دست  

راست خود آرنج چپ را بگیرید. شانه چپ خود را به پایین 

ن حال آورده و سر خود را به سمت راست بچرخانید. در همی

سر خود را به سمت عقب هم ببرید تا جاییکه احساس کشش 

ثانیه حفظ کرده و  5-23خفیفی در گردن بکنید. وضعیت را 

بار تکرار کنید. همین حرکات را با همین  3-5حرکات را 

 مشخصات برای طرف مقابل انجام دهید.

              

  

      

  
 مقاالت مرتبط  

    درد گردن را میتوان با انجام نرمش و ورزش های طبی بطور قابل مالحظه ای کاهش داد   

 نرمش های اساسی -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد   

 نرمش های پیشرفته -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد   

 نرمش های تکمیلی -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد   
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ت خود را کامال باال برده و آرنج را بایستید یا بنشینید. دست راس 

خم کنید سپس کف دست را بر روی سمت چپ سر خود قرار 

داده و به آرامی و با کمک دست، سر خود را به سمت راست 

خم کنید تا جاییکه در سمت چپ گردن خود احساس کشش 

 3-5ثانیه حفظ کرده و حرکات را  5-23مالیمی کنید. وضعیت را 

مین حرکات را با همین مشخصات برای طرف بار تکرار کنید. ه

            مقابل انجام دهید.

  

  

بایستید یا بنشینید. در حالیکه انگشتان دست های تان را در هم فرو  

برده اید. کف دستهای تان را در پشت سرتان قرار دهید. با کمک 

سمت  دست راست سر را به جلو و پایین برده و در همان حال به

چپ بچرخانید تا در سمت راست گردن احساس کشش مالیمی 

بار تکرار کنید.  3-5ثانیه حفظ کرده و حرکات را  5-23کنید. وضعیت را 

 همین حرکات را با همین مشخصات برای طرف مقابل انجام دهید.

           

   

  

  

 حرکات نرمشی تقویتی پیشرفته گردن

 میشوند.این نرمش ها به صورت زیر انجام 

  

به پشت بخوابید. زانوانتان را خم کرده بطوریکه  

کف پاهای تان روی زمین قرار گیرند. سر خود را به 

 5-23آرامی از روی زمین بلند کنید. وضعیت را 

ثانیه حفظ کرده و به آرامی سر خود را بر روی 

 بار تکرار کنید. 3-5زمین قرار دهید. حرکات را 
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بر روی شانه راست دراز بکشید. دست راست خود را  

کامال به باالی سرتان در حالت کشیده قرار داده و کف 

دست چپ را در حالیکه آرنج را خم کرده اید بر روی زمین 

و در جلوی تنه خود قرار دهید. سر خود را به آرامی از 

کرده و به ثانیه حفظ  5-23روی زمین بلند کنید. وضعیت را 

 3-5آرامی سر خود را بر روی زمین قرار دهید. حرکات را 

بار تکرار کنید. همین حرکات را با همین مشخصات برای 

     طرف مقابل انجام دهید.

  

  

  

بصورت چهار دست و پا بر روی زمین قرار گیرید. سر خود  

را به آرامی به سمت پایین آورده تا جاییکه در پشت 

-23د احساس کشش مالیمی کنید. وضعیت را گردن خو

ثانیه حفظ کرده و به آرامی سر خود را به وضعیت  5

 بار تکرار کنید. 3-5اولیه برگردانید. حرکات را 

          

         

    

 

  نرمش های تکمیلی -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

 

از مهمترین 

اقدامات 

درمانی که 

شاید بتوان 

گفت مهمترین 

قسمت درمان 

این بیماری ها 

است انجام نرمش های طبی خاصی به منظور تقویت عضالت گردن و افزایش قابلیت انعطاف لیگامان ها و 

 عضالت گردن است.

رد که آنها را بتدریج و کم کم شروع کنیم. تقویت عضالت و افزایش انعطاف لیگامان در انجام نرمش ها باید دقت ک

ها و عضالت نیاز به زمان دارند. اگر نرمش ها با سرعت شروع شوند یا با تعداد زیاد شروع شوند ممکن است 

 موجب افزایش درد شوند. 

شده موجب افزایش قابلیت انعطاف نرمش های گردن دو دسته اند. نرمش های کششی که همانطور که گفته 

عضالت و رباط های گردن میشوند و نرمش های تقویتی که موجب تقویت عضالت گردن میگردند. شروع تمرینات 

با انجام نرمش های کشش است و بعد از مدتی باید نرمش های تقویتی هم به نرمش های کششی اضافه 

 شوند.

یلی توضیح داده میشوند. همیشه ابتدا با نرمش های نرمش ها در سه قسمت اساسی، پیشرفته و تکم

 

      

  
 مقاالت مرتبط  

     درد گردن را میتوان با انجام نرمش و ورزش های طبی بطور قابل مالحظه ای کاهش داد  

 نرمش های اساسی -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد   

 نرمش های پیشرفته -درد گردن با انجام صحیح نرمش های طبی کاهش میابد   

 نرمش های تکمیلی -نرمش های طبی کاهش میابد  درد گردن با انجام صحیح  
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اساسی شروع کرده و بعد از چند هفته که توانستید آنها را به تعداد کافی و به راحتی انجام دهید نرمش های 

 پیشرفته را انجام دهید و پس از کسب مهارت در انجام نرمش های پیشرفته نرمش های تکمیلی را انجام دهید.

 لینرمش های تکمی

برای تاثیر بیشتر بهتر است چند حرکت نرمش ناحیه شانه هم همراه با حرکات نرمشی گردن انجام شود. نرمش  

 های زیر گرچه مربوط به شانه هستند ولی به عنوان نرمش های تکمیلی به رفع دردهای گردن کمک میکنند.

  

 اال و بطرف گوشبایستید یا بنشینید. به آهستگی شانه های خود را به ب 

های تان ببرید تا وقتی که یک احساس کشش در ناحیه گردن و شانه 

ثانیه حفظ کرده و به آهستگی  5-23های خود بکنید. این وضعیت را 

بار تکرار  3-5شانه ها را به وضعیت اولیه برگردانید. این حرکت را 

       کنید.

  

  

  

  

  

  

  

  

. در حالیکه دست های تان در دو طرف بدن بایستید یا بنشینید 

قرار گرفته است شانه های خود را به پشت ببرید. وضعیت را 

ثانیه حفظ کرده و به آرامی شانه ها را به سر جای خود  23-5

 بار تکرار کنید. 3-5برگردانید. حرکات را 
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دو طرف و در حالت بایستید. دست های تان را در حالیکه در  

آویزان نگه داشته اید به آرامی و از دو طرف به سمت باال 

ببرید تا جاییکه هر دو دست در باالی سر قرار گیرند. دستها 

بار تکرار  3-5را به آرامی به پایین آورید. حرکات را 

             کنید.

  

  

  

  

  

  

شتان دست های تان را بر روی صندلی بنشینید. در حالیکه انگ 

در هم فرو برده اید. کف دستهای تان را در پشت سرتان قرار 

دهید. سر و شانه های خود را به آرامی به سمت عقب ببرید. 

ثانیه حفظ کرده و به آرامی شانه ها و سر را  5-23وضعیت را 

 بار تکرار کنید. 3-5به سر جای خود برگردانید. حرکات را 

         

          

           
 

  ردن با انتشار به دست میتواند به علت تحریک ریشه های عصبی در نخاع ایجاد شوددرد گ

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

علت درد های گردن که به 

شانه، بازو، ساعد یا دست 

انتشار پیدا میکنند در بسیاری 

ریشه های اوقات تحریک 

است که از نخاع  عصبی

گردنی خارج میشوند. به این 

میگویند و شروع این بیماری با پیر شدن دیسک بین مهره  Cervical radiculopathyعارضه رادیکولوپاتی گردنی 

 ای است.

 

 

    

 مقاالت مرتبط   

     خاع ایجاد شوددرد گردن با انتشار به دست میتواند به علت تحریک ریشه های عصبی در ن   

 تحریک ریشه های عصبی در نخاع چه عالئمی داشته و چگونه درمان میشود   
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 و دست میشودچگونه تحریک ریشه عصبی موجب درد گردن 

به قسمتی از نخاع که در ستون مهره گردنی قرار دارد نخاع گردنی میگویند. از این قسمت از نخاع اعصابی خارج 

میشود که به آن ریشه های عصبی میگویند. این ریشه های عصبی بعد از خارج شدن از نخاع به شانه و بازو و 

 یکنند.کل اندام فوقانی رفته و حس و حرکت آن را تامین م

ریشه های عصبی در ناحه گردن به علل مختلفی ممکن است تحت فشار قرار بگیرد و این فشار موجب بروز 

 عالئمی مانند درد و اختالل حسی و حرکتی شود.

 شایعترین این علل عبارتند از

 

 دیسک بین مهره ای با افزایش سن، 

محتوای آب خود را از دست داده و چروکیده 

و کوچک میشود. این عارضه را اسپوندیلوز 

Spondylosos  میگویند. کاهش ارتفاع

دیسک موجب میشود مهره ها به یکدیگر 

دن مهره ها نزدیک تر شوند. این نزدیک ش

موجب میشود سوراخ یا دهانه ای که بین 

دو مهره مجاور هم و در دو طرف آنها قرار 

دارد تنگ میشود. این دهانه ها محل خروج 

ریشه های عصبی از نخاع هستند. پس به 

 این اعصاب فشار وارد میشود. 

آنها فاست میگویند وارد با نزدیکتر شدن مهره ها به هم فشار بیشتری به مفاصل بین مهره ها که به   

مفصل میشود. هر مفصلی که سائیده میشود  آرتروز و سائیدگیمیشود. این فشار به نوبه خود موجب 

صل هم شروع به ساختن استخوان های اضافه در اطراف خود میکند. همچنین لیگامان های اطراف مف

کلفت تر میشوند. مفاصل بین مهره ای هم همین کار را میکنند. این استخوان های اضافی و لیگامان 

 های کلفت شده دهانه بین مهره ای و هم کانال نخاع را تنگ تر میکند. 

گاهی اوقات دیواره حلقوی دیسک بین مهره ای بتدریج ضعیف شده و بعد از مدتی پاره میشود. قسمت  

سک میتواند از طریق این پارگی که معموال در قسمت پشتی دیسک است از دیواره آن بیرون مرکزی دی

میگویند. فشار این دیسک بیرون زده هم میتواند  هرنی یا فتق دیسک بین مهره ایبزند. به این روند 

که در حال خارج شدن از نخاع هستند موجب تحریک ریشه عصبی و بروز عالئم  روی ریشه های عصبی

 شود.

گاهی اوقات رباط هایی که مهره ها را در کنار هم پایدار نگه میدارند بدنبال ضربه پاره میشوند. در این  

جب موارد مهره ها ناپایدار شده و نسبت به هم حرکات غیر معمولی را انجام میدهند. این حرکات مو

فشار بر روی ریشه عصبی میشود. ناپایداری مهره ها میتواند در بعضی بیماری ها که موجب شلی 

 ( هم ایجاد گردد.روماتیسم مفصلیرباط های ستون مهره گردنی میشوند )مانند 

روی مهره پایینی سر خورده و به جلو جابجا میشود. این جابجایی غیر در اسپوندیلولیستزی یک مهره بر  

 معمول میتواند روی ریشه های عصبی فشار بیش از حدی وارد کند

            

 فشار دیسک به ریشه های نخاعی                              
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 مجموعه این عوامل موجب افزایش فشار بر روی ریشه های عصبی میشوند که در حال خروج از نخاع هستند. 

 

 طبیعی                                      فشار دیسک پاره شده به عصب         

نکته بسیار مهم اینست که اتفاقاتی را که ذکر کردیم روندی طبیعی است و کم و بیش در همه انسان ها اتفاق 

آوریم در نصف آنها تغییراتی را که ذکر کردیم میبینیم با به عمل  ام آر آیسال  53میفتد. اگر از همه افراد باالی 

 این حال این تغییرات در بعضی افراد موجب بروز عالئم میشود و در اکثر موارد بدون عالمت باقی میماند.

   

  تحریک ریشه های عصبی در نخاع چه عالئمی داشته و چگونه درمان میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

علت درد های 

گردن که به 

شانه، بازو، 

ساعد یا 

دست انتشار 

پیدا میکنند در 

بسیاری 

رضه رادیکولوپاتی گردنی است که از نخاع گردنی خارج میشوند. به این عا ریشه های عصبیاوقات تحریک 

Cervical radiculopathy .میگویند و شروع این بیماری با پیر شدن دیسک بین مهره ای است  

 

 عالئم فشار به ریشه های عصبی گردن چیست

مهمترین عالئم این بیماری درد گردن با انتشار به شانه، بازو، ساعد یا دست است. گاهی عالئمی بصورت گزگز، 

دن یا کاهش حس لمس پوست بوجود میاید و گاهی فرد احساس میکند قدرت دست وی در سوزن سوزن ش

انجام دادن بعضی از کارها کاهش پیدا کرده است. عالئم گفته شده ممکن است با به عقب بردن یا چرخاندن سر 

 شدیدتر شوند و اکثراً با گذاشتن دست به روی سر کم میشوند.

ار را جع به مشکالت وی و خصوصیات آنها وی را معاینه میکند. سپس از روش پزشک معالج پس از صحبت با بیم 

برای کمک به  تست نوار عصبیو  ام آر آی و سی تی اسکنساده و  رادیوگرافیهای تصویربرداری مانند 

 تشخیص استفاده میکند.

 

 

     

 

 مقاالت مرتبط  

     درد گردن با انتشار به دست میتواند به علت تحریک ریشه های عصبی در نخاع ایجاد شود   

 نخاع چه عالئمی داشته و چگونه درمان میشود تحریک ریشه های عصبی در   
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 گردنی فشار به نخاع                              طبیعی  ام آر آی  

 فشار به ریشه های عصبی گردن چگونه درمان میشود

بسیاری از بیماران با گذشت زمان و بطور خودبخودی خوب میشوند. این زمان ممکن است چند روز یا چند هفته  

باشد. گاهی اوقات بعد از مدتی عالئم بیمار دوباره برمیگردد که این هم معموالً خودبخود خوب میشود. این دوره 

رفت و برگشت ممکن است بارها تکرار شود. گاهی هم درد ممتد باقی مانده و خوب نمیشود. پزشک ارتوپد  های

 برای درمان از روش های زیر استفاده میکند.

  

این گردنبند ها حرکات گردن را قدری محدود میکنند و به عضالت گردن اجازه میدهند  گردنبند طبی : 

یشود فشار به ریشه های عصبی کمتر شود. نکته مهم اینست که مدتی استراحت کنند و این موجب م

این گردنبند ها نباید به مدت طوالنی بسته شوند چون موجب ضعیف شدن عضالت گردن و بدتر شدن 

 وضعیت بیمار میشود.

  

میتواند با انجام دادن نرمش های طبی مخصوص برای افزایش قابلیت انعطاف گردن و  فیزیوتراپی : 

الت گردن به رفع عالئم کمک کند. گاهی اوقات از کشش هم برای کاهش عالئم استفاده تقویت عض

 میشود.

  

، داروهای شل کننده عضالت و ناپروکسنمثل بروفن و  داروهای ضد التهابیپرشک معالج از  دارو : 

گاهی اوقات از تزریق مستقیم کورتیکوستروئید در اطراف ریشه های عصبی برای کاهش مشکالت 

 بیمار استفاده میکند.

  

در صورت عدم پاسخ درمانی مناسب به روشهای ذکر شده از روش های جراحی استفاده  جراحی : 

 میشود.

   

  ا فتق دیسک بین مهره ای گردن چگونه ایجاد میشودهرنی ی
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 "دکتر مهرداد منصوری"

از علل مهم  دیسک بین مهره ایهرنی یا فتق 

تحریک ریشه های گردنی و درد گردن با انتشار به 

 اندام است.

  

فقرات از پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها ستون 

تشکیل شده است. هر مهره از یک استوانه کم 

ارتفاع استخوانی به نام جسم مهره تشکیل شده که در پشت آن حلقه ای استخوانی قرار گرفته است )البته 

ه ها یک لوله مهره های اول و دوم گردنی فقط یک حلقه هستند(. روی هم قرار گرفتن حلقه های استخوانی مهر

 عمدتا استخوانی را میسازد که نخاع را درون خود جا داده و از آن محافظت میکند. 

از ستون  Foramenاز دو طرف نخاع در هر مهره دو ریشه عصبی خارج میشود که از راه یک سوراخ به نام فورامن 

 مهره خارج میشود. 

  

است که از جنسی شبیه غضروف ساخته شده است. دیسک بین مهره ای بافتی به شکل استوانه کم ارتفاع 

 دیسک در بین مهره ها قرار گرفته، خاصیت ارتجاعی داشته و حرکات آنها را تسهیل و تنظیم میکند.

دیسک از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت محیطی و یک قسمت مرکزی. قسمت محیطی که به آن 

کل یک حلقه کلفت و محکم ولی قابل انعطاف مثل الستیک میگویند به ش Anulus fibrosusآنولوس فیبروزوس 

است. قسمت مرکزی در داخل قسمت محیطی قرار داشته و نرم و ژله ای است. به این قسمت مرکزی 

میگویند و خاصیت اصلی دیسک یعنی خاصیت جذب کننده شوک و ضربه  Nucleus pulposusنوکلئوس پولپوزوس 

 بخاطر همین قسمت است.

رد شدن فشار بیش از حد به ستون مهره، قسمت حلقوی محیطی دیسک ) آنولوس فیبروزوس( پاره بدنبال وا

شده و قسمت مرکزی ) نوکلئوس پولپوزوس( از بین شکاف پارگی به بیرون راه پیدا میکند. این قسمت بیرون زده 

ه سمت بیرون زده به ریشرا هرنی یا فتق میگویند. مهمترین مشکلی که در فتق دیسک بوجود میاید اینست که ق

های عصبی که در حال بیرون آمدن از نخاع و مهره هستند فشار وارد میکند. همچنین تماس مواد شیمیایی 

تشکیل دهنده قسمت ژالتینی دیسک با ریشه های عصبی موجب تحریک و التهاب آنها میشود. این فشار و 

 التهاب عصب موجب بروز عالئم بالینی در بیمار میشود.

 

 طبیعی                                      فشار دیسک پاره شده به عصب         

 

شیوع فتق یا هرنی دیسک ها در گردن کمتر از کمر است. علت آن ساختمان خاص مهره های گردنی و قدرت 

 باالی رباطی است که در پشت، مهره ها و دیسک ها قرار گرفته و از آنها محافظت میکند.

     

 

 مقاالت مرتبط  

    هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای گردن چگونه ایجاد میشود  

 عالئم و درمان -هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای گردن   
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ها  سیگارییا فتق دیسک گردنی بیشتر در سنین جوانی دیده میشود. شیوع آن در مردان و بخصوص هرنی 

گردنی دیده  7و  6گردنی و در دیسک بین مهره های  6و  5فراوان تر است و بیشتر در دیسک بین مهره های 

  میشود.

  عالئم و درمان -هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای گردن 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

از علل  دیسک بین مهره ایهرنی یا فتق 

مهم تحریک ریشه های گردنی و درد گردن با 

ایجاد این بیماری  انتشار به اندام است. علت

همانطور که از نامش پیدا است جابجا شدن 

دیسک بین مهره ای به پشت و فشار به 

ریشه های عصبی ستون مهره در ناحیه 

گردن و در نتیجه تحریک این ریشه های 

 عصبی است. 

  

  

 عالئم فتق دیسک گردن

ن و پشت هر دو کتف حس میشود. در مهمترین عالمت این بیماری درد است. درد معموال در پشت سر، پشت گرد

 صورتیکه به ریشه عصبی فشار وارد شود عالئم فشار به عصب هم وجود خواهد داشت. این عالئم عبارتند از

 درد بیمار بصورت تیر کشنده به شانه، بازو، ساعد و دست انتشار پیدا میکند. درد : 

شار قرار بگیرد قسمت های متفاوتی بر حسب اینکه کدام ریشه عصبی در گردن تحت ف اختالل حسی : 

 از اندام فوقانی و دست ممکن است دچار کاهش حس، خواب رفتگی و گز گز شود.

بر حسب اینکه کدام ریشه عصبی در گردن تحت فشار قرار بگیرد عضالت متفاوتی در  اختالل حرکتی : 

ممکن است عضله  اندام فوقانی و گردن دچار کاهش قدرت میشوند. در صورت مزمن شدن بیماری،

 مربوط به عصب مورد نظر دچار الغری شود.

 

 بررسی های تکمیلی

ساده برای دیدن تغییرانی که همراه این بیماری در استخوان و مهره های گردنی  رادیوگرافیپزشک معالج از 

داده  ام آر آیه میکند. تشخیص فشار به نخاع و ریشه های عصبی با استفاده از ایجاد شده است استفاد

به پزشک در تشخیص فشار به ریشه های عصبی و یا نوار عصبی میتواند  الکترومیوگرافیمیشود. انجام 

 تشخیص عصب مبتال شده کمک کند.

 گردن درمان فتق دیسک بین مهره ای

 برای درمان از روش های زیر استفاده میشود

 

     

 

 مقاالت مرتبط  

     مهره ای گردن چگونه ایجاد میشودهرنی یا فتق دیسک بین   

 عالئم و درمان -هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای گردن   
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این گردنبند ها حرکات گردن را قدری محدود میکنند و به عضالت گردن اجازه میدهند  گردنبند طبی : 

موجب میشود فشار به ریشه های عصبی کمتر شود. نکته مهم اینست که مدتی استراحت کنند و این 

این گردنبند ها نباید به مدت طوالنی بسته شوند چون موجب ضعیف شدن عضالت گردن و بدتر شدن 

 وضعیت بیمار میشود.

میتواند با انجام دادن نرمش های طبی مخصوص برای افزایش قابلیت انعطاف گردن و  فیزیوتراپی : 

ت عضالت گردن به رفع عالئم کمک کند. گاهی اوقات از کشش سر و گردن هم برای کاهش عالئم تقوی

 استفاده میشود.

، داروهای شل کننده عضالت و ناپروکسنمثل بروفن و  داروهای ضد التهابیپرشک معالج از  دارو : 

گاهی اوقات از تزریق مستقیم کورتیکوستروئید در اطراف ریشه های عصبی برای کاهش مشکالت 

 بیمار استفاده میکند.

در صورتیکه اقدامات فوق نتواند موجب کاهش مشکالت بیمار شود تزریق  تزریق کورتیکواستروئید : 

رتیکواستروئید در فضای اپیدورال روش بعدی درمان است. این تزریق به توسط متخصصین جراحی کو

 اعصاب و یا متخصصین بیهوشی )فوق تخصص درد( انجام میشود

  

در صورت عدم پاسخ درمانی مناسب به روشهای ذکر شده و یا در مواردی که بیمار از نظر  جراحی : 

 های جراحی استفاده میشود. حرکتی دچار فلجی شده باشد از روش

  

 جراحی فتق دیسک بین مهره ای گردنی

 جراحی به روش های مختلفی انجام میشود که عبارتند از

سوراخی که ریشه عصبی از آن خارج میشود  Foraminotomyدر روش فورامینوتومی  فورامینوتومی : 

راخ ایجاد شده، گشاد میشود تا )به آن سوراخ فورامن میگویند( و فشار به عصب به علت تنگی آن سو

 عصب آزاد تر شود

دیسک بین مهره ای که موجب فشار به ریشه  Discectomyدر روش دیسککتومی  دیسککتومی : 

 عصبی میشود خارج میگردد. این جراحی معموال همراه با فیوژن مهره ها انجام میشود

ژن مهره ها ابتدا دیسک بین مهره ای به معنی جوش دادن است. در فیو Fusionفیوژن  فیوژن مهره ها : 

خارج شده و سپس یک قطعه استخوان به جای آن گذاشته میشود تا بدین وسیله دو مهره مجاور به 

هم جوش بخورند. در این عمل مهره ها کمی بیشتر از هم فاصله میگیرند. این افزایش فاصله و حرکت 

 شودنکردن مهره ها موجب میشود فشار کمتری به عصب وارد 

  

   

  تنگی کانال نخاعی گردن چگونه ایجاد میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"
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از رشته ها و سلول های عصبی فراوان  نخاع ستونی متشکل

قرار گرفته  ستون فقراتاست که درون لوله ای استخوانی به نام 

 اعنخاست. به هر علتی که این لوله استخوانی تنگ شود میتواند 

را تحت فشار قرار دهد. وقتی این تنگی در ستون مهره گردنی 

 Cervical spinalایجاد شود آن را تنگی کانال نخاعی گردنی 

stenosis  .میگویند 

  

 آناتومی

تشکیل شده است. هر مهره از یک جسم مهره تشکیل  مهرهستون فقرات گردنی از روی هم قرار گرفتن هفت 

شده که یک حلقه استخوانی به پشت آن متصل گردیده است )البته آناتومی دو مهره اول گردنی قدری متفاوت 

قرار گرفته است. دیسک بین مهره ای  دیسک بین مهره ایاست(. بین جسم های مهره های باالیی و پایینی 

 موجب حرکت مهره ها روی هم شده و نقش جذب کننده شوک های وارده به ستون مهره را هم ایفا میکند. 

دیسک بین مهره ای از دو قسمت مرکزی و محیطی تشکیل شده است. قسمت مرکزی به نام نوکلئوس بوده و 

کننده اصلی شوک های وارده به ستون مهره است و دورادور آن قسمت محیطی است که به آن آنولوس  جذب

 میگویند و در واقع نوکلئوس را حمایت میکند. قسمت نوکلئوس ژالتینی و قسمت آنولوس مانند رباط است. 

 

 کاهش فضای کانال نخاعی موجب فشار به نخاع میشود     

  

 چیست علت تنگی کانال نخاعی

در حالت معمولی فضایی که در درون ستون مهره به نخاع اختصاص داده شده یعنی کانال نخاعی بیش از اندازه 

مورد نیاز نخاع است. در ابتدای تنگ شدن این کانال تا وقتی فشاری به نخاع وارد نشده مشکلی برای بیمار ایجاد 

نخاع فشار وارد شد عالئمی ظاهر میشود. این فشار نمیشود. وقتی شدت تنگی بیشتر شده و از اطراف بر روی 

 میگویند. Myelopathyبر روی نخاع و ایجاد مشکالت در آن را میلوپاتی 

    

 تبطمقاالت مر  

    تنگی کانال نخاعی گردن چگونه ایجاد میشود    

 عالئم تنگی کانال نخاع گردنی چیست     

 درمان تنگی کانال نخاعی گردن چیست     
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 تنگی کانال نخاعی میتواند به علل متفاوتی ایجاد شود که مهمترین آنها عبارتند از

ن حال در ابتدا مشکل خاصی در ابن بیماران کانال نخاعی از بدو تولد تنگ است با ای تنگی مادرزادی : 

ندارند ولی با کوچکترین آسیبی به گردن دچار عالئم میشوند. کانال نخاعی این افراد در سنین باالتر باز 

 هایی از حلقه استخوانهم تنگ تر شده و مشکالت بیشتری را برای آنها ایجاد میکند. با باال رفتن سن 

 استخوانی جسم مهره به دورن آن رشد کرده و موجب تنگ تر شدن فضای درونی آن میشوند

به معنای خراب شدن بافت بوده و شایعترین علت تنگی کانال  Degenerationدژنرسانس  دژنرسانس : 

عمر بتدریج به ستون  نخاعی است. این وضعیت به علت ضربات مکرر و استرس هایی است که در طول

مهره وارد شده و آن را فرسوده و خراب میکند. دیسک بین مهره ای بتدریج آب خود را از دست داده و 

قدرت ارتجاعی آن کم میشود، کوچک و کم ارتفاع شده و در نتیجه فاصله بین مهره ها کاهش میابد. 

رشد کرده و فضای درونی آن را تنگ  استخوان های اضافه بتدریج از حلقه استخوانی مهره به درون آن

میکنند. رباط های اطراف مهره هم بتدریج کلفت تر شده و با برآمده شدن به درون کانال نخاعی فضای 

 آن را تنگ تر میکنند

 

 فضای کانال نخاعی میتواند به علت فشار بافت های اطراف آن تنگ شود          

 

علت ضربات شدید به سرو گردن رباط های اطراف ستون مهره گاهی اوقات به  ناپایداری ستون مهره : 

گردنی کشیده شده و یا پاره میشوند. این رباط های آسیب دیده نمیتوانند مهره ها را خوب در کنار هم 

نگه دارند و در نتیجه مهره ها حرکات اضافی انجام میدهند و به درستی در سر جای خود پایدار نمیمانند. 

هم میتواند رباط های اطراف ستون مهره گردنی را شل تر کرده و  روماتیسم مفصلیند بیماری هایی مان

موجب ناپایداری مهره ها شوند. این ناپایداری و بدنبال آن حرکت نامناسب مهره ها میتواند موجب تنگی 

 کانال نخاعی شود

به علت پاره شدن حلقه اطراف دیسک و بیرون زدن  فتق دیسک بین مهره ایهرنی یا  نی دیسک :هر 

قسمت ژالتینی درونی آن در قسمت پشت ایجاد میشود. این پارگی میتواند به علت ضربات شدید به 

و جابجایی دیسک به درون کانال نخاعی موجب تنگ شدن فضای آن و بروز عالئم  سرو گردن بوجود آمده

 تنگی کانال میگردد.

   

  عالئم تنگی کانال نخاع گردنی چیست
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 "دکتر مهرداد منصوری"

نخاع ستونی متشکل از رشته ها و سلول های عصبی 

ستون فراوان است که درون لوله ای استخوانی به نام 

ین لوله استخوانی قرار گرفته است. به هر علتی که ا فقرات

را تحت فشار قرار دهد. وقتی این  نخاعتنگ شود میتواند 

تنگی در ستون مهره گردنی ایجاد شود آن را تنگی کانال 

 نخاعی گردنی میگویند. 

ایجاد میشود. علت اینست که شایعترین علت تنگی کانال  تنگی کانال نخاعی معموال در طی زمان و به آهستگی

رنی هنخاعی دژنرسانس است و این وضعیت به آهستگی و با افزایش سن بیشتر میشود. عالئم بیماری در موارد 

 معموال بصورت ناگهانی ایجاد میگردد. دیسک

نگی کانال نخاع گردنی میتواند در ناحیه گردن ایجاد درد کند. گاهی هم اصال دردی در گردن وجود ندارد. با این ت

حال عمده عالئم این بیماری عالئم عصبی است که در اثر فشار به نخاع و یا فشار به ریشه های عصبی که از نخاع 

شار قرار گیرد عالئمی ایجاد میشود که به آن میلوپاتی خارج میشوند بوجود میاید. در صورتی که خود نخاع تحت ف

 میگویند.

  

 

 فشار دیسک یا استخوان ها و تنگی کانال نخاعی را میتوان در ام آر آی گردن مشاهده کرد 

  

معموال اولین عالئم میلوپاتی بدنبال تنگی کانال نخاع گردنی تغییر در طرز راه رفتن بیمار است. بسختی میتوان 

کرد مشکل گردن موجب تغییر در اندام تحتانی شود ولی باید دانست که تمام اعصاب مربوط به عضالت اندام باور 

تحتانی از گردن عبور میکنند و هر فشاری بر این اعصاب میتواند بر عملکرد عضالت اندام تحتانی و در نتیجه طرز 

 اسپاسم شده و قدرت خود را از دست میدهند.راه رفتن موثر باشد. بتدریج عضالت اندام تحتانی دچار سفتی و 

دست بیماران هم دچار مشکالتی میشود. بیما ردچار احساس گزگز در دست شده و انجام حرکاتی مانند نوشتن 

 و تایپ کردن مشکل میشود. توانایی مشت کردن دست و رها کردن آن هم بتدریج دچار اشکال میگردد.

گردن است عضالت شانه هم دچار مشکل میشوند. عالئم آن میتواند بصورت وقتی فشار به نخاع گردنی در باالی 

 و عضالت باالی کول )باالی استخوان کتف( باشد. دلتوئیدالغری و آتروفی عضله 

    

 تبطمقاالت مر  

    تنگی کانال نخاعی گردن چگونه ایجاد میشود    

 عالئم تنگی کانال نخاع گردنی چیست     

 درمان تنگی کانال نخاعی گردن چیست     
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و مدفوع هم بشود. در ابتدا که فشار کم است بیمار فشار به نخاع گردنی میتواند موجب اختالل در دفع ادرار 

احساس میکند تند تند باید ادرار کند ولی ادرار کردن برای وی مشکل میشود. در حاالت متوسط شدت خروج ادرار 

از مثانه کم شده و ادرار بصورت قطره قطره خارج میشود. این افراد برای مدفوع کردن باید فشار زیادی را به خود 

کنند. در حاالت شدید بیمار کنترل دفع ادرار و مدفوع خود را از دست خواهد داد و دچار بی اختیاری وارد 

Incontinence .میشود 

  

گاهی اوقات تنگی کانال نخاعی نه به علت فشار به نخاع که به علت تحت فشار قرار گرفتن ریشه های عصبی 

. فشار بر این اعصاب میتواند موجب احساس درد است که از ستون مهره گردنی در حال خارج شدن هستند

تیرکشنده در گردن، باال و پشت قفسه سینه، شانه، بازو، ساعد و دست شده و عالئمی بصورت گزگز و خواب 

 رفتگی در اندام فوقانی ایجاد کند.

  

 تشخیص تنگی کانال نخاعی گردن

معاینه میکند. استفاده از روش های تصویربرداری  پزشک بعد از توجه به گفته های بیمار در مورد مشکالتش وی را

 میتواند به تشخیص الکترومیوگرافیو همچنین کمک گرفتن از  ام آر آیو  سی تی اسکن، رادیوگرافی سادهمانند 

 تنگی کانال نخاعی گردن کمک کند.

   

  درمان تنگی کانال نخاعی گردن چیست

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

نخاع ستونی متشکل از رشته ها و سلول های عصبی 

ستون فراوان است که درون لوله ای استخوانی به نام 

قرار گرفته است. به هر علتی که این لوله استخوانی  فقرات

را تحت فشار قرار دهد. وقتی این  نخاعتنگ شود میتواند 

ه گردنی ایجاد شود آن را تنگی کانال تنگی در ستون مهر

 نخاعی گردنی میگویند. 

در مواردی که شدت عالئم بیمار زیاد بوده و یا مشکالت بیمار 

در حال بدتر شدن باشد درمان بصورت انجام عمل جراحی است. در غیر این صورت معموال در ابتدا درمان با استفاده 

در صورتی که مشکالت بیمار به این درمان ها پاسخ مناسبی ندهد  از روش های غیر جراحی صورت میگیرد و تنها

 استفاده از عمل جراحی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 مهمترین اقدامات درمانی غیر جراحی عبارتند از

 استفاده از گردنبند طبی به جهت محدود کردن حرکات گردن به مدت سه ماه 

 ر سر و گردن و اندام های فوقانیکاهش فعالیت های بدنی شدید و تکراری د 

 استفاده از فیزیوتراپی بصورت تحریک الکتریکی برای کاهش درد و کشش سر و گردن 

 

    

 مقاالت مرتبط  

    تنگی کانال نخاعی گردن چگونه ایجاد میشود     

 عالئم تنگی کانال نخاع گردنی چیست     

 درمان تنگی کانال نخاعی گردن چیست     
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تزریق کورتیکواستروئید در فضای اپیدورال اطراف نخاع گردنی برای کاهش التهاب در اطراف نخاع و در  

 نتیجه کاهش فشار بر روی آن

  

 

 د عالئم تنگی کانال نخاعی را به وضوح نشان دهد ام آر آی گردن میتوان          

  

 معمول ترین روش های جراحی در درمان تنگی کانال نخاع گردنی عبارتند از

تیغه استخوانی است که قسمت پشتی حلقه استخوانی مهره را میسازد.  Laminaالمینا  المینکتومی : 

 Laminectomyن را حمایت میکند. المینکتومی المینا یک پوشش استخوانی را در پشت نخاع ایجاد کرده و آ

به معنای برداشتن المینا است تا فضای بسته اطراف نخاع تبدیل به یک فضای باز شده و فشار از روی 

 آن برداشته شود. 

در این روش جراحی ابتدا دیسک بین مهره های گرفتار، برداشته شده که  دیسککتومی قدامی و فیوژن : 

که معموال از لگن بیمار  استخوانمیگویند و سپس به جای آن تکه ای  Discectomyبه آن دیسککتومی 

بداشته میشود قرار داده میشود. به این ترتیب دو مهره مجاور از هم فاصله گرفته و به هم جوش خورده 

 وجب کاهش فشار بر روی نخاع گردنی میشودو یکی میشوند. این کار م

به این معنا است که جراح جسم مهره چند مهره  Corpectomyکورپکتومی  کورپکتومی و گرافت استرات : 

(  Strut graftمجاور را از بدن خارج کرده و فضای خالی ایجاد شده با استخوان پیوندی ) گرافت استرات 

یشود. از پیچ و پالک برای بیحرکت نگه داشتن مهره ها و گرافت که از محل دیگر تهیه شده جایگزین م

 استفاده میشود. از این روش در درمان تنگی کانال های شدید استفاده میشود.
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  تورتیکولی یا کجی گردن در بچه ها چگونه ایجاد میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

  

 

یک بیماری است  تورتیکولی یا کج بودن گردن

 که بیشتر در نوزادان دیده میشود.

هفته اول بعد از  6-8بعضی از مادران در 

زایمان متوجه میشوند گردن نوزادشان به یک 

طرف کج و منحرف شده است. نوزاد بیشتر 

سرش را به یک طرف نگه میدارد و چرخاندن سر به طرف دیگر برایش مشکل است. به این بیماری تورتیکولی 

 میگویند.  Congenital muscular torticollisدرزادی ما

  

  

     

     

 

 

 علت ایجاد تورتیکولی مادرزادی چیست 

 هنوز علت این بیماری به درستی شناخته نشده است. علل مختلفی که برای ایجاد آن ذکر میکنند عبارتند از

 

     

   

 مقاالت مرتبط  

 تورتیکولی یا کجی گردن در بچه ها چگونه ایجاد میشود  

      عالئم و درمان تورتیکولی یا کجی گردن در بچه ها چیست  
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ر سر و گردن بچه در شکم مادر در وضعیت نامناسبی قرا 

 میگیرد و در نتیجه به همان شکل فرم گرفته و باقی میماند.

در حین بارداری به شکم مادر ضربه وارد میشود و این ضربه  

موجب خونریزی در درون عضله استرنوکلیدوماستویید 

 میشود که آن هم موجب کج شدن گردن میشود.

در حین زایمان گردن بچه کشیده میشود و این کشش  

ضله استرنوکلیدوماستویید و متعاقب آن موجب پارگی در ع

خونریزی در عضله میشود. این خونریزی به تدریج جذب 

شده ولی در محل آن بافت بخصوصی ایجاد میشود ) مانند 

گوشت اضافه که در هنگام بریده شدن پوست ایجاد 

جب کوتاه میشود(. خاصیت این بافت اینست که طول آن بتدریج کم میشود. کوتاه شدن طول بافت، مو

شدن طول عضله و در نتیجه کج شدن گردن به یک طرف میشود. با کج شدن گردن سر بچه هم به یک 

طرف کج شده و چانه او به سمت دیگر منحرف میشود. با در نظر گرفتن اینکه حدود نیمی از بچه هایی 

ن نوع زایمان به بدن نوزاد که دچار تورتیکولی مادرزادی هستند بصورت بریچ یا با پا بدنیا میایند و در ای

 فشار زیادی وارد میشود به نظر میرسد این مکانیسم توجیه بیشتری داشته باشد.

          

 

  عالئم و درمان تورتیکولی یا کجی گردن در بچه ها چیست

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

تورتیکولی یا کج بودن گردن یک بیماری است که 

 یشود.بیشتر در نوزادان دیده م

هفته اول بعد از زایمان  6-8بعضی از مادران در 

متوجه میشوند گردن نوزادشان به یک طرف کج و 

منحرف شده است. نوزاد بیشتر سرش را به یک 

طرف نگه میدارد و چرخاندن سر به طرف دیگر 

برایش مشکل است. به این بیماری تورتیکولی 

 گویند.می Congenital muscular torticollisمادرزادی 

 

 

  

 عالئم کجی گردن بچه یا تورتیکولی چیست 

در این بیماری اگر بچه در یک ماه اول عمرش معاینه شود معموالً یک توده در یک طرف گردن وی و در یک سوم  

استرنوکلیدوماستویید در دو طرف گردن قرار دارد(.   استرنوکلیدوماستویید لمس میشود. )عضله  میانی عضله

هی اوقت این توده در بدو تولد وجود دارد و گاهی اوقات در هنگام تولد وجود ندارد ولی در یکی دو هفته اول گا

هفته اول بعد از تولد کم کم  4-2بعد از تولد ظاهر میشود. توده ذکر شده معموالً بدون درد است. معموال در 

 

     

 

 االت مرتبطمق  

 تورتیکولی یا کجی گردن در بچه ها چگونه ایجاد میشود  

    عالئم و درمان تورتیکولی یا کجی گردن در بچه ها چیست  
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 ربزرگتر شده و سپس بتدریج شروع به کوچک شدن میکند بطوریکه د

 ماهگی کامال کوچک شده یا کال از بین میرود. 2-6سنین 

سر بچه به طرفی که توده هست کج میشود ولی چانه بیمار به طرف 

 مقابل میچرخد. حرکات گردن محدودیت دارد. 

اگر بیماری درمان نشود بتدریج و با گذشت زمان به علت اینکه بچه 

صورت پهن  بیشتر به یک طرف میخوابد ممکن است یک طرف سر و

شود. پس این بیماری میتواند در دراز مدت موجب نامتقارن شدن صورت 

شود. در سنین باالتر کم کم ستون مهره گردنی و حتی سینه ای دچار 

 انحراف جانبی یا اسکولیوز میشود.

درصد این بچه ها مشکالت مادرزادی مفصل لگن هم  23-43در حدود 

مفصل لگن   ه بچه باید از لحاظوجود دارد پس به محض دیدن این عارض

 هم بررسی شود. 

 

 درمان تورتیکولی چگونه است 

بچه سرش را به طرفی که مشکل دارد   مادر در طول روز باید اسباب بازی های بچه را در سمتی بگذارد که

طرفی که بچرخاند. در حین جابجا کردن بچه وی را باید طوری این طرف و آنطرف برد که مجبور شود سرش را به 

مشکل دارد بچرخاند. وقتی بچه را در تخت میگذاریم باید او را رو به دیوار بخوابانیم تا مجبور شود سرش را برای 

دیدن اطراف به طرفی که مشکل دارد بچرخاند و در موقع شیر دادن هم بچه را در جهتی قرار دهیم که مجبور 

 شود سرش را به طرف دیگر بچرخاند.

در این بیماران مفید است نرمش های کششی گردن است. این نرمش ها با حرکت دادن سر درمان دیگری که 

انجام میشود به نحوی که چانه بچه و گوش بچه شانه او را لمس کند. نرمش ها را پزشک یا فیزیوتراپ به مادر 

موارد با اقدامات و نرمش  درصد 93آموزش داده و مادر روزی چند بار آنها را برای بچه انجام میدهد. این عارضه در 

 های ذکر شده خوب میشود.

معموال این درمان ها تا سن یکسالگی ادامه میابد. اگر تا این سن بچه خوب نشد نیاز به درمان جراحی وجود 

دارد. در حین جراحی پزشک ارتوپد طول عضله کوتاه شده را با انجام برش هایی در آن بلند میکند. بعد از جراحی 

 تا مدتی بریس های گردنی مخصوصر را بپوشد و فیزیوتراپی را ادامه بدهد. بچه باید

 

 

 عمل جراحی تورتیکولی مادرزادی            

 

کجی گردن یا تورتیکولی ممکن است مادرزادی نبوده و در سنین باالتر به علل دیگری بوجود آید. مکانیسم ایجاد و 

تی که در باال داده شد فقط در مورد کجی گردن یا تورتیکولی است درمان، در موارد دیگر متفاوت است و توضیحا

 که بعد از تولد بچه دیده میشود.
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  گردنی چیست و چه اهمیتی دارد

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

نده گردنی نام دنده ای د

در بدن است که بطور 

طبیعی نباید وجود داشته 

باشد ولی گاهی هست و 

وجود آن دردسر ساز 

میشود. وجود دنده 

گردنی ممکن است باعث 

ایجاد درد در گردن و 

دست و بیحسی یا مور 

مور شدن دست شود. 

برای درک بهتر این 

 یموضعیت باید ابتدا آناتومی ناحیه را بهتر بدان

 

 آناتومی

مهره کمری و پایینتر  5مهره سینه های و سپس  24مهره گردنی و سپس  7انسان از باال به پایین از  ستون مهره

که از دو طرف آن  از آن مهره های خاجی و دنبالچه ای تشکیل شده است. هر مهره به شکل یک استوانه است

 دو شاخک استخوانی به نام زوائد عرضی بیرون زده است. 

 24مهره سینه ای  24مهره سینه ای در کنار هر کدام از این زوائد عرضی یک دنده متصل شده است. پس  24در 

ولی  جفت دنده در دو طرف دارند که قفسه سینه را درست میکنند. مهره های گردنی هم زوائد عرضی را دارند

دنده ندارند. گاهی اوقات پایینترین مهره گردن یعنی مهره هفتم هم یک دنده دارد که البته به اندازه دنده های 

سینه ای نیست و از آنها کوچکتر است. پس این دنده در باالی دنده اول سینه ای قرار میگیرد. به این دنده اضافی 

جفت  23جفت دنده  24فر وجود دارد. پس این انسان ها بجای انسان در یک ن 433دنده گردنی میگویند و از هر 

 دنده دارند. 

دنده گردنی میتواند در یک طرف گردن باشد و یا میتواند دو طرفه باشد. همانطور که گفتیم یک سر این دنده به 

با دنده  مهره هفتم گردنی متصل شده است ولی سر دیگر آن معموال آزاد است. البته گاهی اوقات سر دیگر آن

اول سینه ای مفصل میشود و یا گاهی اوقات از سر این دنده گردنی یک نوار بافتی محکم خارج شده و به دنده 

 اول متصل میشود.

 

 اهمیت دنده گردنی چیست

 چیست. Thoracic outletبرای درک اهمیت دنده گردنی باید ابتدا بدانیم فضای خروجی سینه یا توراسیک اوتلت 

 

قرار گرفته است. بین دنده اول و استخوان ترقوه فضایی وجود دارد که  استخوان ترقوهو باالی دنده اول،  در جلو

ل و زیر بغبه آن فضای خروجی سینه یا توراسیک اوت لت میگویند. از لحاظ آناتومی این فضا در بین قاعده گردن 

 

      

 

 مقاالت مرتبط  

 ت و چه اهمیتی دارددنده گردنی چیس  

 دنده گردنی از علل مهم ایجاد سندرم توراسیک اوت لت است  

 دنده گردنی چه عالئمی دارد  

 دنده گردنی چگونه تشخیص داده شده و به چه صورت درمان میشود  

     دنده گردنی با انجام نرمش های خاص طبی بهبود قابل مالحظه ای پیدا میکند  
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شما قرار گرفته است. در نزدیکی این فضا عضالتی هم به نام عضالت 

قرار دارند. اهمیت این فضا در اینست که  Scalenus musclesاسکالن 

 عروق و اعصاب مهمی از آن عبور میکنند. 

اعصاب مهمی که از دو طرف مهره های گردنی خارج میشوند به هم 

 Brachialمیکنند که به آن شبکه بازویی  میپیوندند و ایجاد شبکه ای را

plexus  میگویند از این شبکه بازویی اعصاب مهمی منشعب میشود که

حس و حرکت کل اندام فوقانی را ایجاد میکنند. این شبکه بازویی از 

توراسیک اوت لت عبور میکند. همچنین شریان مهمی به نام شریان 

از آئورت خارج میشود و از این یا زیر ترقوه ای  Subclavianساب کالوین 

فضا عبور میکند و سپس به اندام فوقانی رفته و کل اندام را تغذیه 

 میکند. در این فضا وریدی هم به همین نام قرار دارد.

 

 

 

 

اهمیت این فضای توراسیک اوت لت در بیماری است که به علت تنگ شدن این فضا ایجاد شده و به آن سندرم 

میگویند. این فضا به علل مختلفی میتواند تنگ شود. تنگ شدن آن  Thoracic outlet syndromeتوراسیک اوتلت 

معموال در طرف راست یا چپ است ولی میتواند دو طرفه هم باشد. بدنبال تنگ شدن این فضا اعصاب شبکه 

. گاهی هم ممکن است بازویی تحت فشار قرار میگیرند و فشار به این اعصاب، عالئمی را برای بیمار ایجاد میکند

شریان یا ورید ساب کالوین هم در این فضا گیر کنند که فشار به آنها هم میتواند عالئم دیگری را برای بیمار ایجاد 

 کند.

 

 اهمیت دنده گردنی اینست که وجود آن یکی از شایعترین علل ایجاد سندرم توراسیک اوت لت است.

  

 

  گردنی چیست و چه اهمیتی دارد

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

دنده گردنی نام دنده ای 

در بدن است که بطور 

طبیعی نباید وجود داشته 

باشد ولی گاهی هست و 

وجود آن دردسر ساز 

میشود. وجود دنده 

ست باعث گردنی ممکن ا

 

      

 

 مقاالت مرتبط  

 دنده گردنی چیست و چه اهمیتی دارد  

 وت لت استدنده گردنی از علل مهم ایجاد سندرم توراسیک ا  

 دنده گردنی چه عالئمی دارد  

 دنده گردنی چگونه تشخیص داده شده و به چه صورت درمان میشود  
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ایجاد درد در گردن و 

دست و بیحسی یا مور 

مور شدن دست شود. 

برای درک بهتر این 

 وضعیت باید ابتدا آناتومی ناحیه را بهتر بدانیم

 

 آناتومی

مهره کمری و پایینتر  5مهره سینه های و سپس  24پس مهره گردنی و س 7انسان از باال به پایین از  ستون مهره

از آن مهره های خاجی و دنبالچه ای تشکیل شده است. هر مهره به شکل یک استوانه است که از دو طرف آن 

 دو شاخک استخوانی به نام زوائد عرضی بیرون زده است. 

 24مهره سینه ای  24صل شده است. پس مهره سینه ای در کنار هر کدام از این زوائد عرضی یک دنده مت 24در 

جفت دنده در دو طرف دارند که قفسه سینه را درست میکنند. مهره های گردنی هم زوائد عرضی را دارند ولی 

دنده ندارند. گاهی اوقات پایینترین مهره گردن یعنی مهره هفتم هم یک دنده دارد که البته به اندازه دنده های 

کوچکتر است. پس این دنده در باالی دنده اول سینه ای قرار میگیرد. به این دنده اضافی سینه ای نیست و از آنها 

جفت  23جفت دنده  24انسان در یک نفر وجود دارد. پس این انسان ها بجای  433دنده گردنی میگویند و از هر 

 دنده دارند. 

. همانطور که گفتیم یک سر این دنده به دنده گردنی میتواند در یک طرف گردن باشد و یا میتواند دو طرفه باشد

مهره هفتم گردنی متصل شده است ولی سر دیگر آن معموال آزاد است. البته گاهی اوقات سر دیگر آن با دنده 

اول سینه ای مفصل میشود و یا گاهی اوقات از سر این دنده گردنی یک نوار بافتی محکم خارج شده و به دنده 

 اول متصل میشود.

 

 نده گردنی چیستاهمیت د

 چیست. Thoracic outletبرای درک اهمیت دنده گردنی باید ابتدا بدانیم فضای خروجی سینه یا توراسیک اوتلت 

 

قرار گرفته است. بین دنده  استخوان ترقوهدر جلو و باالی دنده اول، 

استخوان ترقوه فضایی وجود دارد که به آن فضای خروجی سینه  اول و

یا توراسیک اوت لت میگویند. از لحاظ آناتومی این فضا در بین قاعده 

گردن و زیر بغل شما قرار گرفته است. در نزدیکی این فضا عضالتی هم 

قرار دارند. اهمیت این فضا  Scalenus musclesبه نام عضالت اسکالن 

 ه عروق و اعصاب مهمی از آن عبور میکنند. در اینست ک

اعصاب مهمی که از دو طرف مهره های گردنی خارج میشوند به هم 

 Brachialمیپیوندند و ایجاد شبکه ای را میکنند که به آن شبکه بازویی 

plexus  میگویند از این شبکه بازویی اعصاب مهمی منشعب میشود که

د میکنند. این شبکه بازویی از حس و حرکت کل اندام فوقانی را ایجا

توراسیک اوت لت عبور میکند. همچنین شریان مهمی به نام شریان 

یا زیر ترقوه ای از آئورت خارج میشود و از این فضا عبور میکند و سپس به اندام فوقانی  Subclavianساب کالوین 

 رار دارد.رفته و کل اندام را تغذیه میکند. در این فضا وریدی هم به همین نام ق

 

 

     دنده گردنی با انجام نرمش های خاص طبی بهبود قابل مالحظه ای پیدا میکند  
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اهمیت این فضای توراسیک اوت لت در بیماری است که به علت تنگ شدن این فضا ایجاد شده و به آن سندرم 

میگویند. این فضا به علل مختلفی میتواند تنگ شود. تنگ شدن آن  Thoracic outlet syndromeتوراسیک اوتلت 

هم باشد. بدنبال تنگ شدن این فضا اعصاب شبکه معموال در طرف راست یا چپ است ولی میتواند دو طرفه 

بازویی تحت فشار قرار میگیرند و فشار به این اعصاب، عالئمی را برای بیمار ایجاد میکند. گاهی هم ممکن است 

شریان یا ورید ساب کالوین هم در این فضا گیر کنند که فشار به آنها هم میتواند عالئم دیگری را برای بیمار ایجاد 

 کند.

 

 اهمیت دنده گردنی اینست که وجود آن یکی از شایعترین علل ایجاد سندرم توراسیک اوت لت است.

 

  دنده گردنی از علل مهم ایجاد سندرم توراسیک اوت لت است

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

بین دنده اول و استخوان 

ترقوه فضایی وجود دارد 

که به آن فضای خروجی 

سینه یا توراسیک اوت لت 

Thoracic outlet .میگویند 

اهمیت این فضا در بیماری 

است که به علت تنگ 

شدن آن ایجاد شده و به 

آن سندرم توراسیک اوتلت 

Thoracic outlet 

syndrome نبال تنگ شدن این فضا اعصاب شبکه بازویی تحت فشار قرار میگیرند و فشار به این میگویند. بد

اعصاب، عالئمی را برای بیمار ایجاد میکند. گاهی هم ممکن است شریان یا ورید ساب کالوین هم در این فضا گیر 

 کنند که فشار به آنها هم میتواند عالئم دیگری را برای بیمار ایجاد کند.

 

 ی میتواند فضای توراسیک اوت لت را تنگ کند. مهمترین این علل عبارتند ازعلل متفاوت

یکی از علل شایع تنگ شدن فضای توراسیک اوت لت، وجود دنده گردنی است. پس اهمیت دنده  

گردنی اینست که میتواند فضای توراسیک اوت لت را تنگ کرده و به اعصاب یا عروقی که از این ناحیه 

ایجاد کند. البته اینطور نیست که هر کسی که دنده گردنی دارد این مشکالت را هم  عبور میکنند فشار

داشته باشد. از هر ده نفری که دنده گردنی دارند فقط در یک نفر آنها به اعصاب یا عروق فشار وارد 

 شده و مشکل دار میشوند.

 

      

 

 بطمقاالت مرت  

 دنده گردنی چیست و چه اهمیتی دارد  

 دنده گردنی از علل مهم ایجاد سندرم توراسیک اوت لت است  

 دنده گردنی چه عالئمی دارد  

 دنده گردنی چگونه تشخیص داده شده و به چه صورت درمان میشود  

    یدا میکنددنده گردنی با انجام نرمش های خاص طبی بهبود قابل مالحظه ای پ  
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خارج شده و به دنده اول  مهره هفتم گردنیدر بعضی افراد یک نوار بافتی محکم از نوک زائده عرضی  

سینه میچسبد. این نوار بافتی در فضای توراسیک اوت لت است و میتواند مانند دنده گردنی به اعصاب 

ندتر از معمول بوده و و عروق فشار وارد کند. گاهی اوقات هم فقط زائده عرضی مهره هفته گردنی بل

 در فضای مورد نظر به عروق و اعصاب فشار وارد میکند.

در بعضی افراد، عضالت اسکالن که نزدیک این فضا هستند بزرگ میشوند ) مانند کسانی که وزنه  

برداری میکنند( یا بطور مادرزادی عضالت بیشتری در این ناحیه دارند یا عضالتی که در این ناحیه دارند 

 ر شکل میدهد به نحوی که میتواند به اعصاب و عروق این ناحیه فشار وارد کند.تغیی

گاهی اوقات تصادف اتومبیل موجب خونریزی در این فضا شده و آنرا تنگ میکند یا گاهی اوقات  

 شکستگی استخوان ترقوه موجب تنگ شدن فضا میشود.

بعضی ورزش ها مانند شنا یا پرتاب  در بعضی شغل ها فرد زیاد دستش را باالی سرش میبرد و با در 

نیزه یا دیسک، دست زیاد به باالی سر میرود. در این افراد هم اعصاب و عروق در فضای توراسیک 

 اوتلت زیاد به بافت های اطراف مالیده شده و عالئم سندرم توراسیک اوت لت را ایجاد میکنند.

هنگام ایستادن سر را به جلو میگیرند هم در  کسانی که بد می ایستند و شانه های آویزان دارند و در 

میتواند این وضعیت را ایجاد کند. شانه  کار کردن زیاد با کامپیوترمعرض سندرم توراسیک اوتلت هستند. 

نی که سینه های بزرگ و آویزان دارند های آویزان موجی تنگ تر شدن این فضا میشود. در بعضی زنا

هم ممکن است وزن سینه موجب کشیده شدن جدار قفسه سینه به پایین و جلو شود و موجب کشیده 

 شدن عضالت فضای توراسیک اوتلت شده که آنهم موجب فشار به اعصاب و عروق میشود.

         

 نگ میکند.گاهی اوقات هم تومورهایی در این فضا ایجاد شده و آن را ت 
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اختالالت هورمونی در تیروئید یا در سطح استروژن بدن و یا روماتیسم یا تغییر در انحنای ستون مهره  

 میتواند زمینه بروز این بیماری را مهیا کند. اسکولیوزبصورت کیفوز یا 

 

  ندرم توراسیک اوت لت( چه عالئمی دارددنده گردنی )و س

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

گاهی اوقات پایینترین 

مهره گردن یعنی مهره 

هفتم هم یک دنده دارد 

که البته به اندازه دنده 

ی سینه ای نیست و از ها

آنها کوچکتر است. پس 

این دنده در باالی دنده 

اول سینه ای قرار میگیرد. 

به این دنده اضافی دنده 

 انسان در یک نفر وجود دارد. 433گردنی میگویند و از هر 

 

د مشکالتی که بر اثر دنده گردنی بوجود میایند همان مشکالتی هستند که در سندرم توراسیک اوت لت وجو

دارند. در واقع یکی از علل ایجاد سندرم توراسیک اوت لت وجود دنده گردنی است. پس در ادامه مقاله بجای 

صحبت در مورد مشکالت دنده گردنی در مورد بیماری که از آن وسیع تر است )و دنده گردنی یکی از علل آن 

ح خواهیم داد میتوان به دنده گردنی است( یعنی سندرم توراسیک اوت لت صحبت میکنیم و مواردی را که توضی

 هم تعمیم داد.

 

برابر بیش از مردان وجود  3-9سالگی دیده میشود و در زنان  43-53سندرم توراسیک اوت لت بیشتر در سنین 

 دارد. 

در کسانی که به علت تغییرات آناتومیک ذکر شده، مستعد بروز این بیماری هستند معموال بعد از فشارهایی که 

حیه شانه و گردن وارد میشود این بیماری بروز میکند. بنابراین ممکن است بیمار سالها دنده گردنی داشته به نا

باشد ولی هیچ مشکلی برای او بوجود نیاید ولی بعد از بروز اتفاقی، مشکالت و عالئم بیماری ظاهر شوند. البته 

ل سر کند. عللی که میتوانند موجب این فشارها اگر این اتفاقات نیفتند ممکن است بیمار تا آخر عمر بدون مشک

 شوند و عالئم سندرم توراسیک اوت لت را ظاهر کنند عبارتند از

 

یک ضربه به گردن مثل تصادف اتومبیل و حرکت شدید گردن به عقب  

  Whiplash injuryدر حین تصادف و ضربه به عقب ماشین 

کرر و تکراری با دست انجام کار یا ورزشی که مستلزم انجام حرکات م 

)بخصوص حرکات دست در باالی سر( است. این بیماری در افراد با 

شغل هایی مانند کار در خطوط تولید، کار با کیبورد کامپیوتر یا چیدن 

 اجناس در قفسه های باالیی فروشگاه بیشتر دیده میشود.

 بعد از بلند کردن اجسام سنگین  

 

 عالئم بیماری

 

      

 

 مقاالت مرتبط  

 دنده گردنی چیست و چه اهمیتی دارد  

 دنده گردنی از علل مهم ایجاد سندرم توراسیک اوت لت است  

 دنده گردنی چه عالئمی دارد  

 چه صورت درمان میشوددنده گردنی چگونه تشخیص داده شده و به   

     دنده گردنی با انجام نرمش های خاص طبی بهبود قابل مالحظه ای پیدا میکند  
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لب اوقات چند ساعت تا جند هفته بعد از یک ضربه به گردن یا بعد از ورزش یا کار شدید ایجاد عالئم بیماری در غا

 میشود.

مهمترین عالدم این بیماری احساس گزگز در انگشتان، درد در گردن، شانه و دست، سردرد و افتادن مکرر اجسام 

سر یا سشوار کشیدن موهای سر یا  از دست است. عالئم موقعی که دست باال میرود مثال در موقع شانه کردن

 در حین رانندگی بیشتر میشود. 

درصد موارد به علت فشار به شبکه عصبی بازویی و در ده درصد به علت فشار به عروق ساب  93عالئم در 

 کالوین ناحیه است. 

یت آن بر حسب اینکه چه عصبی از شبکه بازویی تحت فشار قرار گیرد عالئم حسی و حرکتی در مسیر فعال

 عصب ظاهر میشود.

عالئم حسی بصورت احساس درد تیر کشنده در قسمتی از اندام فوقانی، کاهش حس لمس، احساس گزگز و 

مور مور در پوست یا احساس سنگینی در دست است. درد معموال در شب بیشتر است و میتواند بیمار را از 

تی از اندام فوقانی است که عصب آن تحت خواب بیدار کند. عالئم حرکتی هم بصورت کاهش قدرت در عضال

 فشار قرار گرفته است. بیمار در دستش احساس سرما میکند و این احساس در هوای سرد تشدید میشود.

گاهی تمام اعصاب شبکه بازویی تحت فشار قرار میگیرند و در این صورت فرد احساس درد در سر، گوش، گردن، 

 پشت و تمام اندام فوقانی میکند. باالی قفسه سینه هم در جلو و هم در

در موارد نادری ممکن است ورید ساب کالوین تحت فشار قرار گیرد. در این موارد اندام فوقانی متورم شده و 

ممکن است رنگ آن کبود شود. همراه با آن احساس گزگز و درد در اندام فوقانی هم ایجاد میشود. این عالئم هر 

انجام میدهد بوجود آمده یا شدید میشود. چون در هنگام فعالیت بدنی فشار وقت فرد با دستش کار زیادی 

بیشتری به ورید وارد شده و مسیر آن تنگ تر میشود. گاهی اوقات مسیر ورید به توسط لخته بطور کامل مسدود 

 میشود. در این موارد درد و تورم اندام فوقانی دائمی شده و کم نمیشود.

است شریان ساب کالوین تحت فشار قرار گیرد. در این موارد احساس گزگز و درد در در موارد نادری هم ممکن 

اندام فوقانی ایجاد میشود. دست رنگ پریده و سرد میشود. این عالئم هر وقت فرد با دستش کار زیادی انجام 

د وارد شده و میدهد بوجود آمده یا شدید میشود. علت اینست که در هنگام فعالیت بدنی فشار بیشتری به وری

  مسیر آن تنگ تر میشود.

  دنده گردنی )و سندرم توراسیک اوت لت( چگونه تشخیص داده شده و به چه صورت درمان میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

اوقات پایینترین  گاهی

مهره گردن یعنی مهره 

هفتم هم یک دنده دارد 

که البته به اندازه دنده 

های سینه ای نیست و از 

آنها کوچکتر است. پس 

این دنده در باالی دنده 

اول سینه ای قرار میگیرد. 

به این دنده اضافی دنده 

 انسان در یک نفر وجود دارد. 433گردنی میگویند و از هر 

 

که بر اثر دنده گردنی بوجود میایند همان مشکالتی هستند که در سندرم توراسیک اوت لت وجود  مشکالتی

دارند. در واقع یکی از علل ایجاد سندرم توراسیک اوت لت وجود دنده گردنی است. پس در ادامه مقاله بجای 

ه گردنی یکی از علل آن صحبت در مورد مشکالت دنده گردنی در مورد بیماری که از آن وسیع تر است )و دند

است( یعنی سندرم توراسیک اوت لت صحبت میکنیم و مواردی را که توضیح خواهیم داد میتوان به دنده گردنی 

 هم تعمیم داد.

 

      

 

 مقاالت مرتبط  

 دنده گردنی چیست و چه اهمیتی دارد  

 دنده گردنی از علل مهم ایجاد سندرم توراسیک اوت لت است  

 دنده گردنی چه عالئمی دارد  

 دنده گردنی چگونه تشخیص داده شده و به چه صورت درمان میشود  

     دنده گردنی با انجام نرمش های خاص طبی بهبود قابل مالحظه ای پیدا میکند  
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برابر بیش از مردان وجود  3-9سالگی دیده میشود و در زنان  43-53سندرم توراسیک اوت لت بیشتر در سنین 

 دارد. 

غییرات آناتومیک ذکر شده، مستعد بروز این بیماری هستند معموال بعد از فشارهایی که در کسانی که به علت ت

به ناحیه شانه و گردن وارد میشود این بیماری بروز میکند. بنابراین ممکن است بیمار سالها دنده گردنی داشته 

ئم بیماری ظاهر شوند. البته باشد ولی هیچ مشکلی برای او بوجود نیاید ولی بعد از بروز اتفاقی، مشکالت و عال

اگر این اتفاقات نیفتند ممکن است بیمار تا آخر عمر بدون مشکل سر کند. عللی که میتوانند موجب این فشارها 

 شوند و عالئم سندرم توراسیک اوت لت را ظاهر کنند عبارتند از

 

یک ضربه به گردن مثل تصادف اتومبیل و حرکت شدید گردن به عقب  

  Whiplash injuryصادف و ضربه به عقب ماشین در حین ت

انجام کار یا ورزشی که مستلزم انجام حرکات مکرر و تکراری با دست  

)بخصوص حرکات دست در باالی سر( است. این بیماری در افراد با 

شغل هایی مانند کار در خطوط تولید، کار با کیبورد کامپیوتر یا چیدن 

 گاه بیشتر دیده میشود.اجناس در قفسه های باالیی فروش

 بعد از بلند کردن اجسام سنگین  

 

 عالئم بیماری

عالئم بیماری در غالب اوقات چند ساعت تا جند هفته بعد از یک ضربه به گردن یا بعد از ورزش یا کار شدید ایجاد 

 میشود.

و افتادن مکرر اجسام مهمترین عالدم این بیماری احساس گزگز در انگشتان، درد در گردن، شانه و دست، سردرد 

از دست است. عالئم موقعی که دست باال میرود مثال در موقع شانه کردن سر یا سشوار کشیدن موهای سر یا 

 در حین رانندگی بیشتر میشود. 

درصد موارد به علت فشار به شبکه عصبی بازویی و در ده درصد به علت فشار به عروق ساب  93عالئم در 

 کالوین ناحیه است. 

ر حسب اینکه چه عصبی از شبکه بازویی تحت فشار قرار گیرد عالئم حسی و حرکتی در مسیر فعالیت آن ب

 عصب ظاهر میشود.

عالئم حسی بصورت احساس درد تیر کشنده در قسمتی از اندام فوقانی، کاهش حس لمس، احساس گزگز و 

یشتر است و میتواند بیمار را از مور مور در پوست یا احساس سنگینی در دست است. درد معموال در شب ب

خواب بیدار کند. عالئم حرکتی هم بصورت کاهش قدرت در عضالتی از اندام فوقانی است که عصب آن تحت 

 فشار قرار گرفته است. بیمار در دستش احساس سرما میکند و این احساس در هوای سرد تشدید میشود.

یرند و در این صورت فرد احساس درد در سر، گوش، گردن، گاهی تمام اعصاب شبکه بازویی تحت فشار قرار میگ

 باالی قفسه سینه هم در جلو و هم در پشت و تمام اندام فوقانی میکند.

در موارد نادری ممکن است ورید ساب کالوین تحت فشار قرار گیرد. در این موارد اندام فوقانی متورم شده و 

س گزگز و درد در اندام فوقانی هم ایجاد میشود. این عالئم هر ممکن است رنگ آن کبود شود. همراه با آن احسا

وقت فرد با دستش کار زیادی انجام میدهد بوجود آمده یا شدید میشود. چون در هنگام فعالیت بدنی فشار 

بیشتری به ورید وارد شده و مسیر آن تنگ تر میشود. گاهی اوقات مسیر ورید به توسط لخته بطور کامل مسدود 

 در این موارد درد و تورم اندام فوقانی دائمی شده و کم نمیشود. میشود.

در موارد نادری هم ممکن است شریان ساب کالوین تحت فشار قرار گیرد. در این موارد احساس گزگز و درد در 

اندام فوقانی ایجاد میشود. دست رنگ پریده و سرد میشود. این عالئم هر وقت فرد با دستش کار زیادی انجام 
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میدهد بوجود آمده یا شدید میشود. علت اینست که در هنگام فعالیت بدنی فشار بیشتری به ورید وارد شده و 

  مسیر آن تنگ تر میشود.

 

 انحراف ستون مهره

  

  

 )سه مقاله(  اسکولیوز چیست و چه انواعی دارد 

 مراقبت های بعد از عمل جراحی اسکولیوز  

 )دو مقاله(  اسکولیوز مادرزادی در ستون مهره. عالئم و درمان 

   

 شوئرمن یا کیفوز ستون مهره نوجوانان نوعی قوز ستون فقرات به سمت جلو است 

  

 گودی کمر یا لوردوز به چه علت ایجاد میشود 

  

  اسکولیوز چیست
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 "دکتر مهرداد منصوری"

 

ستون اسکولیوز به معنای انحراف جانبی 

است. وقتی ستون فقرات را از جلو نگاه  مهره

خط صاف عمودی دیده  میکنیم به صورت یک

میشود و وقتی این خط، قوسی شکل 

میشود به آن اسکولیوز میگویند. انواع 

مختلفی از اسکولیوز وجود دارد که عبارتند از 

: 

 

 Reversible scoliosisاسکولیوز برگشت پذیر 

  

است. گر چه در این نوع اسکولیوز ستون فقرات هنوز خاصیت انعطاف پذیری خود را حفظ کرده 

وقتی بیمار می ایستد دچار اسکولیوز میشود ولی وقتی به جلو خم میشود و یا دراز میکشد 

 این انحراف جانبی برطرف میشود. این نوع اسکولیوز ممکن است به علل زیر ایجاد شود

 بد ایستادن  

بیمار برای  در این حاالت به علت درد شدیدی که در ستون مهره وجود دارد انقباض عضالت شکمی : 

کاهش شدت درد تمایل دارد به یک طرف خم شود و یا اسپاسم عضالت اطراف ستون مهره موجب 

خم شدن آن به یک طرف میشود. گاهی حتی در بعضی بیماری هایی که ارتباطی به ستون مهره 

ف ندارند اسکولیوز ایجاد میشود. بطور مثال آپاندیست میتواند به علت درد شدیدی که در یک طر

 شکم ایجاد میکند موجب شود تا بیمار به یک طرف خم شود.

بیمار برای اینکه  طول اندام های تحتانی تفاوت داردوقتی کوتاه بودن یکی از اندام های تحتانی :  

ر روی هر دو پا بایستد و راه برود لگن را در طرف کوتاه بتواند کف هر دو پا را بر روی زمین بگذارد و ب

شده پایین تر میبرد. ابن انحراف لگن موجب میشود تا ستون فقرات باالی آن نیز به یک طرف خم 

 شده و دچار انحراف جانبی شود.

  

 Irreversible scoliosisاسکولیوز برگشت ناپذیر 

ت انعطاف پذیری خود را از دست داده در این نوع اسکولیوز ستون فقرات خاصی

است و بیمار هر وضعیتی که به خود بگیرد انحراف جانبی ستون مهره از بین 

 نمیرود. این نوع اسکولیوز ممکن است به علل زیر ایجاد شود

اسکولیوز هایی که بر اثر مشکالت استخوانی و تغییر شکل مهره  

یا تغییر شکل مهره  شکستگی مهرهو اسکولیوز بدنبال  اسکولیوز مادرزادیبوجود میایند مانند 

 پوکی استخوانبدنبال نرمی یا 

یا  ج اطفالفلاسکولیوز هایی که بدنبال مشکالت عصبی بوجود میایند مانند اسکولیوز بدنبال ابتال به  

 فلج مغزی

     

 مقاالت مرتبط   

 اسکولیوز چیست  
    اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون مهره چه عالئمی دارد  
 اسکولیوز ستون فقرات چگونه درمان میشود  
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 دیستروفی های عضالنیولیوز بدنبال بیماری های عضالنی مانند اسک 

 یبروماتوزیا نوروف اسپینا بیفیدااسکولیوز بدنبال بیماری های مادرزادی مانند  

اسکولیوز هایی که هیچ علت خاصی برای آنها پیدا نمیشود که به آنها اسکولیوز ایدیوپاتیک  

Idiopathic scoliosis .میگویند. شایعترین نوع اسکولیوز همین نوع ایدیوپاتیک است 

   

  اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون مهره چه عالئمی دارد

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

به معنای انحراف جانبی یا کناری  Scoliosisاسکولیوز 

است. اگر ستون مهره را از جلو نگاه کنیم  ستون مهره

انگلیسی است. اگر  Iمستقیم یا حرف بصورت یک خط 

انگلیسی در آید  Cیا  Sشکل ستون مهره بصورت حروف 

یعنی از یک یا چند محل به کنار قوس بردارد به این وضعیت 

 اسکولیوز میگوییم.

اسکولیوز نه تنها موجب میشود ستون فقرات قوس طرفی 

چرخش مهره ها موجب میشود یک شانه یا یا کناری پیدا کند بلکه موجب چرخش مهره ها هم میشود و این 

 یک طرف لگن باالتر از طرف دیگر قرار بگیرد.

  

 

 Idiopathicمیگویند.  Idiopathicعلت این بیماری در اغلب افراد نامعلوم است به همیت علت آنرا ایدیوپاتیک  

scoliosis . 

درصد افراد جامعه دیده میشود و  2-3ر اسکولیوز با قوس جانبی ستون مهره با اندازه کمتر از ده درجه د 

اسکولیوز با قوس جانبی بیش از سی درجه در دو دهم تا سه دهم درصد جامعه وجود دارد. این بیماری در هر 

سنی ممکن است اتفاق بیفتد. گاهی در بچه های کوچک کمتر از سه سال دیده میشود. این نوع اسکولیوز را 

سالگی  3-23ر شکل مهره در زمان تولید ایجاد میشود. بندرت در سنین بین مادرزادی مینامند و به علت تغیی

 سالگی است. 23دیده میشود. شایعترین نوع آن در سنین نوجوانی یعنی باالی 

 

     

 مقاالت مرتبط   

 اسکولیوز چیست  
    اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون مهره چه عالئمی دارد  
 اسکولیوز ستون فقرات چگونه درمان میشود  
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 Sقوس                     Cقوس                  

 

 

 عالئم اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون مهره

اران به پزشک ارتوپد شکل تغییر یافته تنه است. نامتقارن شدن ستون فقرات، مهمترین دلیل مراجعه بیم 

برجسته شدن یک طرف دنده ها و قفسه سینه، باال بودن یک شانه نسبت به طرف مقابل از جمله این تغییر 

 شکل هاست.

 ی اندازهاین بیماری بندرت میتواند موجب درد، اختالل عصبی یا تنفسی شود. تشخیص اسکولیوز و بررس 

ساده امکانپذیر است. در بسیاری از کشورها بچه ها در دوران  رادیوگرافیانحراف جانبی ستون مهره با انجام 

متخصص مدرسه تحت بررسی های غربال گری قرار میگیرند و در صورت شک به وجود اسکولیوز فرد به 

 ارتوپدی ارجاع داده میشود تا وجود یا عدم وجود آنرا بررسی کند.
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  اسکولیوز ستون فقرات چگونه درمان میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون 

را از جلو  ستون فقراتمهره است. وقتی 

نگاه میکنیم به صورت یک خط صاف عمودی 

دیده میشود و وقتی این خط، قوسی شکل 

 میشود به آن اسکولیوز میگویند.

د که مهم ترین آنها شدت قوس جانبی ستون تصمیم گیری برای نوع درمان به عوامل مختلفی بستگی دار 

فقرات است و اینکه آیا فرد هنوز در حال رشد است یا بلوغ کامل شده و رشد بدنی او تمام شده است. این 

بیماری در مدت چند سالی که بچه بالغ میشود پیشرفت کرده و شدت آن بیشتر میشود و بعد از پایان بلوغ 

پس این نکته که بیمار در زمان رشد بلوغ است یا بلوغ را به پایان معموال پیشرفت آن متوقف میشود 

 رسانده است برای درمان بسیار مهم است.

هر چه بیماری که دچار اسکولیوز است جوانتر باشد مشکالت بیشتری دارد چون زمان 

هر  رد.بیشتری برای رشد دارد و نتیجتا زمان بیشتری هم برای پیشرفت شدت اسکولیوز دا

 چه قوس اسکولیوز در ستون فقرات باالتر باشد بیمار مشکالت بیشتری خواهد داشت. 

  

  

 تصمیم گیری درمانی در اسکولیوز

سن بچه نزدیک سن بلوغ است پزشک ارتوپد  یا است درجه 43 زیر مهره ستون انحراف شدت که وقتی  ◄  

ماه از بیمار  3-6نمیدهد. در این موارد پزشک معالج هر معموالً فقط بیمار را تحت نظر گرفته و درمانی انجام 

 کرده و شدت قوس را اندازه گیری میکند تا اگر قوس شدیدتر شد درمان مناسب را انجام دهد. عکسبرداری

 

     

 مقاالت مرتبط   

 اسکولیوز چیست  

    اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون مهره چه عالئمی دارد  
 اسکولیوز ستون فقرات چگونه درمان میشود  
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پزشک ارتوپد  باشد رشد حال در هنوز بچه و باشد درجه 45-25 بین مهره ستون قوس شدت اگر  ◄  

معموالً از بریس استفاده میکند. هدف از استفاده از بریس در این وارد اینست که تا کامل شدن بلوغ فرد از 

 بیشتر شدن شدت قوس جانبی ممانعت به عمل آید.

ی که سن کمی دارند ممکن بریس ها وسایلی هستند که به دور کمر و تنه بسته میشوند. گاهی در بیماران 

است پزشک معالج تصمیم بگیرد موقتا از بریس استفاده کند تا وقتی سن وی کمی بیشتر شد عمل 

جراحی را انجام دهد. معمول ترین بریسی که در درمان اسکولیوز بکار میرود بریس میلواکی است که از 

فشار میاورد تا انحراف جانبی را اصالح کند.  ناحیه لگن تا گردن فرد را میگیرد و از کنار هم به قفسه سینه

ماه کم کم کنار گذاشته  6-24این بریس بای تا پایان بلوغ پوشیده شود و در آن زمان در یک بازه زمانی 

 شود.

 

درجه باشد و بچه هنوز در حال رشد باشد پزشک معالج ممکن  25ه بیش از مهر ستون قوس شدت اگر  ◄  

 کند. است توصیه به عمل جراحی

 

است عمل  ممکن است شده کامل بچه رشد سن وقتی حتی درجه 53-55 از بیش های قوس در  ◄  

جراحی انجام شود. در مواردی هم که علیرغم استفاده از بریس شدت انحراف جانبی ستون مهره همچنان 

درمان  رو به افزایش است هم از عمل جراحی استفاده میشود. مورد دیگری که از عمل جراحی برای

اسکولیوز استفاده میشود وقتی است که بدنبال بیماری های عصبی یا عضالنی ایجاد شده باشند. این 

 اسکولیوز ها معموال پیشرونده بوده و به درمان با بریس جواب مناسبی نمیدهند.

 

 

  

 عمل جراحی اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون مهره 

ه از وسایل فلزی مخصوصی به شکل پیچ، قالب، سیم و میله ستون در حین جراحی پزشک ارتوپد با استفاد

مهره را صاف تر کرده و آنها را در همین حال نگه میدارد. در این اعمال جراحی معموالً از پیوند استخوان هم 

استفاده میشود تا مهره ها را در وضعیت اصالحی جدید به یکدیگر جوش بدهند.. معموالً در روز دوم بعد از 

راحی بیمار میتواند بدون بریس راه برود و بعد از یک هفته از بیمارستان مرخص میشود. بعد از جراحی ج

ماه میتواند به فعالیت های ورزشی برگردد با این حال  6-9معموالً دردی وجود ندارد. بیمار حدوداً بعد از 

نجام ورزش های شدید مثل ورزش چون قدرت انعطاف پذیری مهره بعد از جراحی کم میشود بیمار باید از ا

 های رزمی خودداری کند.
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  شوئرمن یا کیفوز ستون مهره نوجوانان نوعی قوز ستون فقرات به سمت جلو است

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

گرد بودن 

 ستون فقرات

در قسمت 

سینه ای تا 

حدودی 

طبیعی است. 

وقتی این خم 

میگویند. کیفوز ستون مهره به علت تغییر شکلی که در  Kyphosisبودن از حدی بیشتر باشد به آن کیفوز 

تنه ایجاد میکند برای بیماران بسیار ناخوشایند است. پزشک ارتوپد برای تشخیص این بیماری از 

استفاده میکند. مهره های اول تا دوازدهم سینه ای قوسی را تشکیل میدهند که زاویه  رادیوگرافی ساده

 درجه بیشتر باشد غیر طبیعی محسوب میشود. 53درجه دارد. اگر این قوس از  43-25بین 

 

ایجاد شده و  مهرهره ای سینه ای معموال به علت مشکالت تعدادی کیفوز یا گوژ پشتی در ستون مه

بنابراین بصورت یک قوس یکنواخت مانند عالمت ) است ولی گاهی اوقات تغییر شکل تنها در یک مهره 

 Gibosityون مهره به شکل > درمیاید. به این حالت قوز یا ایجاد میشود ) مثال در سل ستون مهره( و ست

 میگویند.

 Kypho scoliosisگاهی اوقات کیفوز ستون مهره همره با اسکولیوز است. به این حالت کیفواسکولیوز 

 میگویند و شایعترین علت آن بیماری نوروفیبروماتوز است.

 

      

   

 مقاالت مرتبط  

   رمن یا کیفوز ستون مهره نوجوانان نوعی قوز ستون فقرات به سمت جلو است شوئ  

 گودی کمر یا لوردوز به چه علت ایجاد میشود  
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 رندچه انواعی از کیفوز یا قوس پشتی ستون مهره وجود دا

 انواع کیفوز عبارتند از

 

 Postural kyphosisکیفوز وضعیتی 

 

شایعترین نوع کیفوز ستون مهره 

است و در واقع یک نوع افزایش 

قوسی است که بطور طبیعی در 

ستون مهره سینه ای وجود دارد. این 

عارضه بیشتر در نوجوانان دیده 

میشود و در دختران بیشتر است. این 

یماران معموال دختران جوان و چاقی هستند که تحرک و فعالیت بدنی زیادی ندارند. علت دیگر کیفوز ب

 وضعیتی بیماری های مفصل ران است. 

اگر به هر علتی ) مثال دررفتگی دو طرفه مفصل ران( مفصل ران در ناحیه لگن نتواند بطور کامل باز شود، 

را به جلو بچرخاند. این چرخش لگن به جلو موجب افزایش قوس بیمار برای ایستادن مجبور است لگن خود 

ستون مهره کمری میشود و ستون مهره سینه ای هم که در باالی ستون مهره کمری است برای جبران 

 آن، قوسی در خالف جهت ایجاد میکند که همان کیفوز سینه ای است.

 وز مشکلی در زمان بزرگسالی میشود.این بیماری بندرت دردناک است. کیفوز وضعیتی بندرت موجب بر

 Scheuermann’ Kyphosisکیفوز شوئرمن 

شوئرمن نام رادیولوژیست دانمارکی است که اولین بار این عارضه را شرح داد. این بیماری هم در نوجوانان 

سال یعنی سن بلوغ بروز کرده و معموالً شدت قوس ستون مهره در این بیماری بیش  23-26با سن حدود 

 ز کیفوز نوع قبل است.ا

مشکل این بیماران بجز تغییر شکلی که در ستون مهره ایجاد شده است دردی است که ممکن است در 

ایستادن و نشستن طوالنی مدت بیشتر شود. البته شدت درد اکثرا در حین فعالیت های بدنی و ورزشی 

 ودبخود بهبود میابد.هم بیشتر شود. این در حتی بدون درمان بهد از پایان بلوغ بطور خ

رادیوگرافی ساده مهره های این بیماران تغییر شکلی را نشان میدهد بطوریکه چند مهره متوالی بجای 

 استوانه ای بودن بصورت گوه دیده میشوند و ارتفاع مهره در جلو کمتر از عقب آن میشود.

 Congenital Kyphosisکیفوز مادرزادی 

 

در این نوع کیفوز، ستون مهره جنین در زمانی که در شکم مادر است خوب تشکیل نشده است. ممکن 

است دو یا چند مهره از یک طرف به هم چسبیده باشد یا یم مهره بصورت ناقص تشکیل شده باشد که در 

 تر میشود.نتیجه آن بعد از تولد با رشد بچه قوس ستون مهره بتدریج بیش
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 اسپوندیلیت انکیلوزان

 یک نوع رماتیسم ستون مهره است. اسپوندیلیت انکیلوزان

 تخریب یا تغییر شکل مهره

این تغییر شکل میتواند به علت شکستگی یا عفونت یا تومور مهره و 

 ایجاد شود. پوکی استخوانیا به علت 

 ضعف عضالت ستون مهره

دیستروفی های این وضعیت میتواند در جریان بیماری هایی مثل 

ایجاد شود. در این موارد عضالت اطراف ستون مهره قدرت کافی ندارند تا  فلج مغزیو  فلج اطفال، عضالنی

 مستقیم نگه دارند.  آنرا صاف

 

 قرات چیستدرمان کیفوز یا قوس پشتی ستون ف 

برای درمان بیماری شوئرمن پزشک ارتوپد هم از درمان های غیر جراحی و هم درمان های جراحی 

استفاده میکند. بیمار باید نرمش های طبی خاصی را برای تقویت عضالت اطراف ستون مهره انجام دهد. 

فاده کند. استفاده اگر فرد همچنان در حال رشد باشد ممکن است پزشک معالج از بریس های خاصی است

 از این بریس ها معموال تا زمان تمام شدن رشد در پایان بلوغ ادامه میابد. 

درجه باشد معموال از درمان جراحی استفاده میشود. در درمان  75اگر زاویه قوس ستون مهره بیش از 

اده از پیچ و میله های جراحی این بیماری، پزشک معالج ابتدا امتداد مهره ها را اصالح کرده و سپس با استف

خاصی آنها را در وضعیت اصالح شده نگه میدارد. همچنین با استفاده از پیوند استخوان تعدادی از مهره ها 

 را به یکدیگر جوش میدهد.

 درمان کیفوز های مادرزادی نیز به توسط عمل جراحی انجام میگیرد.

  

        
 شکل در کیفوز مادرزادیتشکیل مهره ناقص گوه 

 

  گودی کمر یا لوردوز چیست

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

گودی کمر یا 

لوردوز به 

معنی افزایش 

ستون تقعر 

کمری  مهره

است. در 

لوردوز یا گودی 

 کمر قوس ستون فقرات کمری به جلو بیشتر شده، شکم به جلو آمده و باسن به عقب میرود. 

 

      

   

 مقاالت مرتبط  

    شوئرمن یا کیفوز ستون مهره نوجوانان نوعی قوز ستون فقرات به سمت جلو است  

  ز به چه علت ایجاد میشودگودی کمر یا لوردو  
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 5مهره سینه های و در پایین آنها  24مهره گردنی و در پایین آن ها  7هره از روی هم قرار گرفتن ستون م

مهره کمری و سپس مهره خاجی و دنبالچه ای تشکیل شده است. اگر ستون مهره را از جلو نگاه کنیم مهره 

کنیم متوجه میشویم که ها در یک خط صاف و عمود قرار گرفته اند ولی اگر از کنار به ستون فقرات نگاه 

 مهره های گردنی و سینه ای و کمری قوس هایی را درست میکنند. 

 

 

های گردنی و  مهره های سینه ای طوری قوس دارند که تحدب یا گوژی آنها به سمت عقب است و مهره

کمری طوری قرار میگیرند که تحدب آنها به سمت جلو است. این قوس به جلوی مهره های گردنی و کمری 

میگویند. بعضی از مردم به لوردور کمر گودی کمر هم میگویند. این لوردوز یا گودی کمر  Lordosisرا لوردوز 

شود و موجب بروز مشکالتی مانند کمردرد و تا حدی طبیعی است ولی در بعضی از افراد این گودی زیاد می

احساس خستگی در کمر میشود. با افزایش لوردوز شکم بیمار به جلو آمده و باسن وی به عقب میرود و 

 کال قامت آراسته فرد از بین میرود و فرد حالت بیحال و خمودگی به خود میگیرد.

 

 گودی کمر به چه عللی ایجاد میشود

 شدت لوردوز کمری را افزایش دهند که شایعترین آنها عبارتند از علل متفاوتی میتوانند

شایعترین علت گودی کمر ضعف عضالت   

 کمر و شکم است

بزرگ شدن شکم موجب میشود مهره  

های کمری بر اثر وزن آن به جلو آمده و 

 لوردوز آن بیشتر شود

به هر علتی که فرد نتواند مفصل ران  

) مثال دررفتگی دو  خود را کامال صاف کند

طرفه مفاصل ران( در هنگام ایستادن 

لگن مجبور میشود به سمت جلو بچرخد و 

با چرخش لگن به جلو لوردوز کمر بیشتر 

 میشود

     

   

 

      

    

 

  

 

       

www.ParsBook.org

http://www.iranorthoped.ir/fa/person/consultant/mansouri
http://www.iranorthoped.ir/fa/person/consultant/mansouri
http://www.iranorthoped.ir/fa/person/consultant/mansouri
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 (فلج اطفالمیلیت ) یا پولیو دیستروفی های عضالنیبیماری های عصبی یا عضالنی مانند  

 کیفوز مهره های کمری موجب میشود فرد برای حفظ تعادل خود لوردوز کمری را زیاد کند 

  

  

 گودی کمر درمان

کند. با این حال علت گودی برطرف کردن علت اصلی بوجود آورنده لوردوز یا گودی کمر میتواند آن را برطرف 

کمر هر چه باشد تقویت عضالت کمر و شکم و عضالت باسن میتواند شدت لوردوز را کاهش دهد. در نظر 

داشته باشید که شایعترین علت افزایش گودی کمر ضعیف شدن عضالت شکم و ستون مهره و کاهش 

عضالنی و کاهش انعطاف پذیری قدرت انعطاف پذیری عضالت و تاندون های اطراف لگن است. این ضعف 

در افرادی که شغل نشسته داشته و فعالیت بدنی منظمی ندارند بیشتر ایجاد میشود. با افزایش سن هم 

مشکالت ذکر شده شدیتر میگردند پس مهمترین اقدام در درمان لوردوز و گودی کمر افزایش قدرت عضالت 

 لگن است.شکم و کمر و افزایش انعطاف پذیری بافت نرم اطراف 

استفاده میشود سود ببرید.  نرمش هایی که برای درمان کمر دردبرای نیل به این مقصود میتوانید از همان 

 این نرمش ها عضالت ستون مهره و شکم شما را تقویت کرده و گودی کمر شما را کاهش میدهند.

   

 

 

 کمر درد
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 کمر درد چه عللی دارد 

 علت کمر درد چگونه مشخص میشود -کمردرد چه خصوصیاتی دارد  

 کمر درد در بچه ها به چه عللی ایجاد میشود  

  

 کمر درد چگونه درمان میشود 

 د بطور مختصر و مفیددرمان کمر در 

 تزریق کورتون به کمر چیست و چه تاثیری دارد 

 )سه مقاله(  کمر درد را چگونه با نرمش های طبی درمان کنیم 

  

 )دو مقاله(  آرتریت در مفاصل فاست ستون مهره از علل کمردرد است 

 نج مقاله()پ  سیاتیک چیست، چگونه ایجاد میشود و درمان آن به چه صورت است 

هرنی یا فتق دیسک ستون مهره ای سینه ای چیست، چه عالئمی داشته و چگونه درمان  

 )سه مقاله(  میشود

 )سه مقاله(  ستون مهره کمری چگونه ایجاد شده و درمان میگرددتنگی کانال نخاعی در  

 )دو مقاله(  سر خوردن مهره یا اسپوندیلولیستزی )اسپوندیلولیستزیس( از علل کمردرد است 

  

  کمر درد چه عللی دارد

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

کمردرد یکی از شایعترین بیماری های انسان 

بوده و تقریباً همه افراد حداقل یکبار در طول 

زندگی خود دچار کمر درد میشوند. شیوع آن در 

زن و مرد یکسان است و گرچه در هر سنی 

تد ولی بیشتر در سنین ممکن است اتفاق بیف

سالگی دیده میشود. کمردرد میتواند  53-33

شدید یا خفیف باشد. کوتاه مدت یا مزمن باشد. دائم یا گاهگاهی باشد. با این حال در اکثر اوقات بطور 

 

     

 مقاالت مرتبط  

 کمر درد چه عللی دارد  
 علت کمر درد چگونه مشخص میشود  
      کمر درد در بچه ها به چه عللی ایجاد میشود  
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خودبخودی بعد از چند هفته خوب میشود. کمردرد از علل عمده مرخصی های درمانی و غیبت از کار 

 ر قشر فعال جامعه هر ساله موجب آسیب ها فراوان اقتصادی میشود.است و بروز آن د

 

 

 علل کمر درد

 کمردرد علل بسیار زیادی دارد. با این حال مهمترین علل کمردرد عبارتند از :

 Over activityوارد آوردن فشار زیاد به ستون مهره 

 

ستون وارد آوردن فشار زیاد به 

از علل شایع کمردرد است.  مهره

وقتی اسباب کشی میکنید، به 

مسافرت میروید، خانه تکانی شب 

نید، در یک صبح سرد عید میک

زمستانی یک اتومبیل را که 

استارت نمیزند هل میدهید و یا به 

خرید میروید و مقدار زیادی اسباب 

خرید را به خانه میکشید و ... 

عضالت و لیگامان های اطراف 

ستون مهره خود را تحت فشار زیاد 

 و ناگهانی قرار داده اید. 

کمر شما ممکن است آمادگی 

ن فشارها را نداشته باشد. نتیجه آن کشیده شدن عضالت و لیگامان ها و بدنبال آن ایجاد برای تحمل ای

پارگی های کوچک و میکروسکوپی است. بدنبال آن تورم و درد در این بافت ها ایجاد میشود و شما آنرا 

ه ببصورت کمردرد و خشکی کمر احساس میکنید. احساس میکنید کمرتان خشک شده و نمیتوانید آنرا 

عضالت راحتی خم و راست کنید. این محدودیت حرکت قدری به علت درد و قدری به علت انقباض 

است که خارج از اراده شما صورت میگیرد و به آن اسپاسم هم میگویند. این نوع  اطراف ستون مهره

 با چند روز استراحت خوب میشود.کمردرد معموالً 

  Disc injuryآسیب دیسک بین مهره ای 

 

وقتی بوجود میاید که فشار بیشتری از آنچه در حالت قبل ذکر کردیم به کمر وارد کنیم یا ستون مهره 

شود. در هر حال این وضعیت  دیسکآنقدر ضعیف باشد که با همان فشارهایی که گفتیم دچار آسیب 

از حالت قبل شدیدتر بوده و نشانه آسیب بیشتر به ستون مهره است. این آسیب ممکن است به دو 

 صورت ایجاد شود.

بر اثر فشار به ستون مهره قسمت حلقوی دور آ ن یا آنولوس :  Disc tearپاره شدن دیسک  

این پارگی ممکن است خفیف یا شدید باشد. ممکن است به ناگهان و  فیبروزوس پاره میشود.

بدنبال یک فشار ناگهانی به کمر ایجاد شود و یا ممکن است به تدریج و در طی سالیان براثر 

وارد شدن فشارهای خفیف ولی مداوم ایجاد شود. معموالً با افزایش سن این پارگی ها 

      

 دیسک بین مهره ای طبیعی -1

 دیسک پاره شده -2

 ه شدهدیسک برجست -3

 دیسک هرنی شده -4

 نازک شدن دیسک -5

  استئوآرتریت مهره -7و  6
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این جزئی از روند پیری است. در بعضی ها این پارگی  بتدریج در همه انسان ها بوجود میاید.

 ها ممکن است بدون عالمت و بدون درد باشد.

یا دررفتن دیسک. در این وضعیت  هرنی دیسک بین مهره ای : Disk herniationهرنی دیسک  

ی دیسک ) آنولوس فیبروزوس( شدید بوده و قسمت مرکزی ) پارگی قسمت حلقوی محیط

نوکلئوس پولپوزوس( از بین شکاف پارگی به بیرون راه پیدا میکند. این قسمت بیرون زده را 

هرنی یا فتق میگویند. مهمترین مشکلی که در فتق دیسک بوجود میاید اینست که قسمت 

و مهره هستند فشار آورده و همین  نخاعبیرون زده به اعصابی که در حال بیرون آمدن از 

فشار موجب بروز بسیاری مشکالت از جمله درد اندام است. درد در باسن و ران و ساق 

از میگویند. هرنی یا فتق دیسک معموالً بعد  Sciaticaاحساس میشود. به این درد سیاتیک 

فعالیت هایی مانند بلند کردن یا هل دادن جسم سنگین یا خم شدن یا چرخیدن ناگهانی 

 بوجود میاید.

 

 Disc degenerationپیری دیسک 

 

با باال رفتن سن بتدریج در دیسک بین 

مهره ای پارگی های خفیف و متعدد 

بوجود میاید و به مرور دیسک 

چروکیده و خشکیده و کوچک میشود 

قدرت ارتجاعی خود را از دست  و

میدهد. براثر کوچک شدن دیسک 

ارتفاع آن هم کم شده و در نتیجه 

مهره ها به هم نزدیکتر میشوند. 

نزدیک شدن مهره ها موجب سایش 

مفاصل بین مهره ای به یکدیگر 

میشود که ایجاد سائیدگی و در 

 نتیجه درد و خشکی میکند.

  

 Spondylolisthesisیلولیستزی لغزش یا لغزیدگی مهره یا اسپوند

بر اثر ضعیف شدن یا پاره شدن لیگامان هایی که در اطراف مهره قرار گرفته اند، مهره به سمت جلو 

اعصاب نخاع فشار  مینامند و ممکن است روی اسپوندیلولیستزیمیلغزد. این حرکت نامناسب مهره را 

 وارد کنند.

 Spinal stenosisتنگی کانال نخاع 

در این عارضه کانال نخاعی تنگ میشود و فضا برای نخاع کم شده و در نتیجه به آن فشار وارد میشود. 

ان های اضافه ایست که در اطراف زوائد مهره و مفاصل بین معموالً به علت استخو تنگی کانال نخاعی

مهره ای به تدریج و با افزایش سن ایجاد میشود. ممکن است لیگامان های اطراف مهره هم بتدریج و با 

 افزایش سن کلفت شده و موجب تنگ شدن کانال نخاعی شوند.
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 Scoliosisاسکولیوز 

یا انحراف جانبی ستون مهره عارضه ایست که معموال در سنین نوجوانی بوجود میاید. این  اسکولیوز

 عارضه ممکن است موجب کمردرد و حتی فشار به اعصاب کمری و سیاتیک شود.

 علل دیگر

است. این علل به اختصار بسیاری عوامل دیگر هم میتوانند کمردرد ایجاد کنند ولی شیوع آنها کم 

 عبارتند از :

 تومورهای نخاع یا تومورهای خوش خیم یا بدخیم یا متاستاتیک مهره ها• 

 شکستگی مهره• 

 استخوانپوکی • 

 اسپوندیلیت انکیلوزانروماتیسم مانند • 

 عوامل روانی مانند هیستری یا تمارض• 

 در لگن روایلیاکالتهاب مفصل ساکبیماری های مفصل ران یا • 

 بیماری های زنان مانند تومور ها یا عفونت های رحم یا اندومتریوز• 

 بیماری های پروستات• 

 بیماری های کلیه مانند عفونت یا سنگ دستگاه ادراری• 

 مشکالت دستگاه گوارش مانند پارگی زخم معده یا پانکراتیت• 

 انسداد یا آنوریسم آئورت یا شریان های لگن• 

 ماری های عفونی عمومی مانند آنفلوانزا، حصبه و تب مالتبی• 

 عفونت های مهره • 

   

  علت کمر درد چگونه مشخص میشود -کمردرد چه خصوصیاتی دارد 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

  

د احساس میکند دردی که بیمار مبتال به کمردر 

 ممکن است خصوصیات زیر را داشته باشد

کمر درد ممکن است با خم شدن و یا  

 بلند کردن اجسام بیشتر شود

کمر درد ممکن است با نشستن  

 شدیدتر شود

 کمر درد ممکن است با ایستادن و راه رفتن بدتر شود 

 

      

 مقاالت مرتبط  

 کمر درد چه عللی دارد  
 علت کمر درد چگونه مشخص میشود  

    کمر درد در بچه ها به چه عللی ایجاد میشود  
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اصالً وجود کمر درد ممکن است بعضی روزها شدید باشد و بعضی روزها خفیف بوده یا  

 نداشته باشد

 کمر درد ممکن است به پشت باسن یا قسمت خارجی لگن انتشار پیدا کند ولی پایین تر نرود 

کمر درد ممکن است به ساق انتشار پیدا کند. این درد ممکن است همراه با احساس خواب  

 کرفتگی و گزگز و یا حتی احساس ضعف و سستی در ساق و پا باشد. به این حالت سیاتی

 میگویند. توجه داشته باشید که سیاتیک ممکن است بدون کمردرد باشد.

 

 بررسی های تشخیصی کمر درد

پزشک معالج بعد از صحبت با بیمار راجع به مشکالت وی، و بعد از معاینه ممکن است از آزمایشات یا 

یربرداری روش های تصویربرداری برای مشخص کردن علت کمردرد استفاده کند. این روش های تصو

 عبارتند از

  

 X-rayرادیوگرافی ساده 

فقط استخوان را نشان میدهند ولی میتوانند اطالعات  رادیوگرافی سادهگر چه تصاویر حاصله از یک 

هره و تغییر شکل و دفرمیتی های مهمی مثل شکستگی استخوان، تغییرات ناشی از روند پیری در م

 ستون مهره را نشان دهد.

 Magnetic resonance imaging MRIام آر آی 

میتواند اطالعات بیشتری را راجع به بافت های نرم مثل عضالت، لیگامان ها، دیسک بین مهره  ام آر آی

نخاع و اعصاب نخاعی در اختیار پزشک قرار دهند. هرنی دیسک را میتوان با این روش بهتر تشخیص و 

 داد.

 Computerized axial tomography scan CT scanسی تی اسکن 

 را بهتر مشاهده کرد.میتوان مشکالت استخوانی مهره  سی تی اسکنبا 

 Bone scanاسکن استخوانی 

هم میگویند. میتواند در مواردی مانند عفونت، سرطان، روماتیسم،  اسکن رادیوایزوتوپ به آن

 و یا سایر علل به تشخیص کمک کند. اسپوندیلولیستزی

 Bone density testتست تراکم استخوان 

 که میتواند از علل زمینه ای و مساعد کننده کمردرد باشد کمک میکند. پوکی استخواندر تشخیص 

   

  در بچه ها به چه عللی ایجاد میشود کمر درد
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 "دکتر مهرداد منصوری"

 

علت کمردرد در بچه ها در غالب اوقات به علت 

کشیدگی و اسپاسم عضالت کمر است که آن 

هم بدنبال انجام فعالیت های ورزشی است. این 

در غالب اوقات با کمی استراحت و بعد از  درد ها

هفته از بین میرود. کمردرد در بچه وقتی  4-2

 بیش از یک ماه طول میکشد جدی است و باید علت آن بدقت بررسی شود.

بروز کمردرد در بچه ها طبیعی نبوده و باید جدی گرفته شود. در بچه ای که کمردرد دارد احتمال اینکه 

سال باشد یا  2شد بیش از بالغین است. بخصوص اگر سن بچه کمتر از علت درد مشکل جدی با

کمردرد همراه با تب، کاهش وزن، ضعف و گزگز اندام تحتانی، مشکل در راه رفتن، انتشار درد به اندام 

 تحتانی، مشکالت مثانه یا دستگاه گوارش باشد یا درد آنقدر شدید باشد که مانع خوابیدن بچه شود. 

 بچه بیش از چند روز طول بکشد یا بدتر شود حتماً با پزشک مشورت کنید.اگر کمردرد 

 در کمردرد بچه ها عالئم زیر نشانه خطر هستند و با دیدن آنها باید به پزشک مراجعه کرد

 کمردردی که بیش از یک ماه طول بکشد 

 کمردردی که مانع انجام فعالیت های روزانه بچه شود 

 یا مشکالت ارداری و گوارشی وجود عالئمی مانند تب، سرفه 

 انتشار درد به اندام تحتانی 

 سن کمتر از شش سال 

 سابقه ضربه شدید به ستون مهره 

 کمردرد شبانه 

 

 علت های کمردرد بچه ها چیست

 مهمترین علل کمردرد در بچه ها عبارتند از :

 کشیدگی عضله

 

 

      

 مقاالت مرتبط  

 کمر درد چه عللی دارد  
 علت کمر درد چگونه مشخص میشود  

    کمر درد در بچه ها به چه عللی ایجاد میشود  
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و نوجوانان است. این درد ها کشیدگی عضالت اطراف ستون مهره شایعترین علت کمردرد در بچه ها 

معموالً به چند روز استراحت و مصرف دارو و تقویت عضالت شکم و کمر جواب داده و خوب میشود. 

)  همسترینگ عضالتبعضی از نوجوانان کمردرد های شدیدتری دارند که معموالً علت آنها سفت بودن 

عضالتی که در سطح داخلی و کشاله ران قراردارد( و ضعف عضالت شکم است. اغلب این درد ها با 

 نرمش های کششی و تقویتی خوب میشوند.

 

کمر قوز دار یا کیفوز 

Kyphosis 

در نوجوانان قوس زیاد باالی 

کمر که بصورت قوز کردن 

است و کمر را به جلو خمیده 

میکند میتواند موجب کمردرد 

شود. افزایش قوس کمر در 

این افراد بصورت افزایش 

قوس ستون مهره در ناحیه 

سینه ای است و به آن 

 کیفوز شوئرمن

Scheuermann’s kyphosis 

میگویند. در این بیماری مهره های ناحیه سینه ای تغییر شکل داده و موجب قوز میشوند. درد در این 

 افراد در قسمت های باالیی ستون مهره است و با فعالیت بدنی شدیدتر میشود.

 Stress fracture of the spineشکستگی استرسی ستون مهره 

 

هم میگویند میتواند موجب کمردرد در نوجوانان شود.  Spondylolysisاین بیماری که آنرا اسپوندیلولیز 

ورزش هایی که در آنها کمر زیاد میچرخد یا به عقب زیاد خم میشود مانند ژیمناستیک شیرجه یا فوتبال 

سنین بلوغ یعنی زمانی که  میتواند زمینه را برای بروز این بیماری فراهم کند. این عارضه معموالً در

بیمار رشد سریع بدنی و قدی پیدا میکند دیده میشود. درد معموالً خفیف است و به باسن و ساق تیر 

میکشد. درد با فعالیت بدنی بیشتر شده و با استراحت کم میشود. این بیماران در حین راه رفتن قدم 

 های کوچک برمیدارند.

 

 سر خوردن مهره

میگویند و  Spondylolysthesis اسپوندیلولیستزی به این عارضه

به علت سر خوردن یک مهره کمری به سمت جلو روی مهره 

مهره های پایینی بوجود میاید. شایعترین محل آن، اتصال 

به خاجی است یعنی معموالً مهره پنجم کمری روی  کمری

مهره اول خاجی یا ساکروم به سمت جلو سر میخورد. اگر این 

سر خوردن و به جلو آمدن مهره شدید باشد کانال نخاعی تنگ 

 مار میگردد.شده و به ریشه های عصبی فشار وارد میشود که این خود موجب عالئم عصبی در نزد بی

       
 فرد طبیعی                                         بیماری شوئرمن                       
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 عفونت

میتواند موجب کمردرد شود. عفونت مهره معموالً در  Diskitisدر بچه های با سن کم عفونت دیسک 

سالگی ایجاد میشود گرچه تا سنین نوجوانی هم دیده میشود. عالئم این بیماری بصورت  2-5سنین 

اه رفتن و امتناع بچه از درد در پایین کمر و یا حتی شکم و خشکی ستون مهره است. لنگش در حین ر

راه رفتن از دیگر عالئم بیماری است. وقتی بچه میخواهد از روی زمین چیزی را بردارد بجای خم شدن 

 به جلو، دو زانو مینشیند و بدون خم کردن کمر جسم را گرفته و بلند میشود.

 تومور

 Osteoid osteomaا بندرت کمردرد میتواند به علت تومورهای استخوانی مثل استئوئید استئوم

،استئوبالستوما، گرانولوم ائوزینوفیلیک، کیست استخوانی آنوریسمی و تومورهای بدخیم مانند 

لوسمی باشد. این تومورها بیشتر در ستون مهره ای سینه ای و یا کمری هستند. در این بیماران درد 

ت آن معموالً ارتباطی با همیشگی است و به مرور بیشتر میشود. هم در روز و هم در شب است و شد

 فعالیت بدنی ندارد.

   

  کمر درد چگونه درمان میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

بسته به اینکه علت کمر درد چیست و چه مدت طول 

کشیده است درمان آن متفاوت است. کمردرد بندرت نیاز به 

باشد. اگر یکبار  هرنی دیسکجراحی دارد حتی اگر علت آن 

کمردرد گرفته اید احتمال آن هست که باز هم بگیرید. پس 

گرچه درمان کمردرد مهم است ولی مهم تر از آن مدیریت 

Management  آن است. باید یاد بگیرید چگونه مانع از بروز مجدد کمردرد شوید. مهم ترین روش های

کمر و شکم خود را قوی نگه دارید، خوب بایستید، یاد پیشگیری از بروز کمردرد اینست که عضالت 

 بگیرید که چطور زندگی کنید و چگونه استرس را مهار کنید.

 

 درمان کمر درد حاد

کمردرد حاد به کمردردی میگویند که از شروع آن کمتر از سه ماه گذشته است. علت عمده این کمردرد  

است. کارهایی مانند بلند کردن یا هل  ستون فقراتها وارد آمدن فشار زیاد به قسمت های پایینی 

دادن اجسام سنگین، حرکات نا متعادل و چرخشی ستون مهره یا انجام ورزش های جدید بدون داشتن 

 آمادگی میتوانند موجب کمردرد حاد شود.

، عفونت یا تومور های مهره هم میتوانند موجب کمردرد شکستگی های مهره البته علل دیگری مانند

 حاد شوند ولی شیوع آنها کمتر بوده و درمان آنها در قسمت های دیگر بررسی شده است.

 

 ند. اکثر کمردردهای حاد در عرض چند هفته خوب میشو 

اگر درد شما تازه شروع شده است بهترین راه درمان مصرف دارو است. استفاده از استامینوفن، 

 

      

 مقاالت مرتبط  

 کمر درد چگونه درمان میشود  

    درمان کمر درد بطور مختصر و مفید  
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مفیدند. از داروهای شل کننده عضالنی هم در درمان  ای ضد التهابیداروهیا دیگر  ناپروکسنبروفن یا 

کمردرد های حاد استفاده میشود. این داروها را روزانه در وعده های منظم مصرف کنید. به کار روزانه 

 خود ادامه بدهید. 

  

 

روز استراحت کنید ولی  2-4اگر درد زیاد است 

روز ممکن نه بیشتر. استراحت بیش از دو 

است به علت ایجاد مشکالت روحی و به علت 

کاهش قدرت انقباضی عضالت کمر، درد را 

بیشتر کند. همچنین با استراحت طوالنی مدت 

افزایش میابد  لخته شدن خون در ساق پاخطر 

رچه زودتر فعالیت پس فرد دچار کمردرد باید ه

روز در  2-4معمول روزانه را شروع کند. برای 

وضعیتی که راحت هستید استراحت کنید. به 

پشت بخوابید و یک بالشت زیر زانو های خود 

بگذارید تا کمی خم شوند یا به پهلو بخوابید و یک بالشت بین پاهایتان بگذارید. برای مدت طوالنی در یک 

 دقیقه قدم بزنید و دوباره دراز بکشید. 23-43ساعت حدود  4-3وضعیت نخوابید. هر 

 

دقیقه گرم کنید. با کیسه آب گرم یا حوله برقی. دوش  25-43ساعت یکبار کمر خود را به مدت  4-3هر  

آب گرم هم مفید است. برای بعضی افراد سرد کردن بهتر از گرم کردن موجب کاهش درد میشود. 

دار ذکر شده محل درد را سرد کنید و امتحان کنید که آیا سرد کردن موضع میتوانید به همین تعداد و مق

برای شما مفید است یا خیر. معموال وقتی بعد از یک فعالیت بدنی شدید کمردرد ایجاد میشود در چند 

 روز اول سرد کردن محل درد مفید است و بعد از گذشت چند روز ممکن است گرما مفیدتر باشد.

چیزی که بتواند کمر را گرم نگه دارد مفید است. میتوانید برای چند روز از یک کمربند بستن کمر با هر 

 طبی استفاده کنید و یا حتی یک شال به دور کمر خود ببندید.

روز طول بکشد یا درد کمر یا ساق شما بدتر شود یا بعد از خوب شدن دوباره  3اگر کمردرد بیش از 

 ید.شدید شود باید به پزشک مراجعه کن

  

 درمان کمردرد مزمن

 کمر درد مزمن به کمردردی میگویند که از شروع آن بیش از سه ماه گذشته است. 

 مهمترین روش درمان کمردرد های مزمن عبارتست از

  تقویت عضالت کمر با استفاده از نرمش های خاص طبی  

ونه اجسام چگشینیم، تغییر روش زندگی : به این معنی که باید یاد بگیریم چگونه بایستیم، بن 

 و ... چگونه رانندگی کنیم، را بلند کنیم

 گرم نگه داشتن کمر با پوشیدن لبای گرم یا بستن یک شال به دور کمر 

استفاده از دارو : درد مزمن ایجاد بیخوابی و بی تحرکی میکند و متعاقب آن فرد تحریک پذیر و  

مضطرب و دچار افسردگی میشود. بوجود آمدن این حالت عصبی درد را بیشتر میکند. این یک 
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سیکل معیوب است که موجب تشدید خودش شده و برای درمان باید شکسته شود. درد هم 

ی ذهن تاثیر میگذارد پس باید با روش های کنترل استرس و مشاوره روی بدن و هم رو

 روانشناسی وضعیت را بهتر کرد.

 

روش های دیگری هم برای درمان کمردرد وجود دارد که ممکن است در صورت ناموفق بودن درمان 

ر همه افراد های ذکر شده پزشک معالج از آنها استفاده کند. این روش ها تاثیر ثابت و قابل اطمینانی د

ندارند. به زبان دیگر ممکن است در یک فرد تاثیر خوبی داشته باشند و در فرد دیگر بیفایده باشند. این 

 و اولتراسوند. TENSروش ها عبارتند از استفاده از مانیپوالسیون کمر، طب سوزنی، بیوفیدبک، کشش، 

 

ت برای درمان کمردرد ممکن است نیاز به اکثر کمردردها با روش های کلی ذکر شده بهبود میابند و بندر

  عمل جراحی باشد.

  درمان کمر درد بطور مختصر و مفید

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

درصد مردم  93درمان کمر درد سهل و ممتنع است. حدود 

حداقل یک بار در طول زندگی خود دچار کمر درد میشوند و 

درصد کمر درد ها با رعایت دستورات زیر مرتفع  93حدود 

د بودن درد یا موثر نبودن اقدامات میشوند. در صورت شدی

 زیر به پزشک مراجعه کنید.

 

 مراقبت های کلی کمر درد

 کمر خود را گرم نگهداری کنید. یک شال دور کمر خود بپیچید•     

 هفته چیز سنگینی بلند نکنید. 2-4روز در منزل استراحت کرده و  4-2•     

 وقتی می ایستیم

 خود را به باال و به آسمان بچسبانید. صاف و کشیده بایستید. سر•     

 شانه های خود را شل نگه دارید.•     

 عضالت شکم خود را منقبض کنید تا شکم شما کمی به داخل برود.•     

 وقتی مینشینید

باسن خود را به عقب ترین قسمت نشیمن صندلی برده و کامال به تکیه گاه صندلی تکیه بزنید. •     

 دادن یک بالشت کوچک در پشت کمر مفید استگاهی اوقات قرار 

زیر پاهای خود چیزی قرار دهید بطوریکه زانوهای شما در ارتفاعی کمی باالتر از لگن شما قرار •     

 بگیرند.

 

      

 مقاالت مرتبط  

 کمر درد چگونه درمان میشود  

    درمان کمر درد بطور مختصر و مفید  
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 وقتی میخوابید

 جایی که میخوابید حتی االمکان سفت باشد. روی تشک نرم نخوابید.•     

 لگن خود را خم کنید و بین زانو های خود یک بالشت قرار دهید. وقتی به شانه میخوابید زانوها و•     

 وقتی به پشت میخوابید یک بالشت را زیر زانوهای خود قرار دهید•     

 وقتی چیزی را بلند میکنید

کمر خود را مستقیم نگه دارید. زانوانتان را خم کنید و چمباتمه بزنید. جسم را گرفته و به تنه خود •     

 ید. سرپا بایستید.نزدیک کن

 ورزش های کمر

از مهم ترین روش های درمان کمر درد انجام نرمش های کمر است. علت آن اینست که مهمترین علت 

کمردرد ضعف عضالت کمر و کاهش انعطاف پذیری آن است که هر دو این ها با انجام نرمش ها از بین 

هفته زمان برای شروع اثر بخشی آنها الزم  میروند. نکته مهم در انجام نرمش ها اینست که اوال چند

است و در این مدت بیمار نباید مایوس شود و باید بطور مرتب نرمش ها را انجام دهد و ثانیا نرمش ها را 

باید از تعداد کم شروع کرده و به تدریج زیاد کرد وگرنه ممکن است با انجام نرمش ها شدت درد کمر 

 افزایش یابد. 

روز اول، هر کدام ار نرمش ها را فقط دوبار انجام دهید و تا یک هفته این روال را ادامه توصیه میشود در 

دهید. اگر بعد از گذشت یک هفته درد کمر شما افزایش پیدا کرد باید به پزشک مراجعه کنید ولی اگر 

دو  روز یا هردرد بیشتر نشد بعد از یک هفته بتدریج تعداد دفعات حرکات را افزایش میدهیم بطوریکه هر 

 روز یک بار ) بسته به تحمل بیمار( به هر حرکت یک عدد اضافه میکنیم.

 تمام ورزش ها باید روی زمین سفت انجام شوند.

  

  Pelvic tiltچرخش لگن 

  

به پشت بخوابید و دست هایتان را روی 

شکم خود قرار دهید. زانو ها را خم کرده و 

دهید. عضالت  کف پا ها را روی زمین قرار

شکم خود را منقبض کنید بطوریکه کمر 

شما به کف زمین فشرده شود. این 

وضعیت را پنج ثانیه حفظ کرده و سپس 

 عضالت را شل کنید.

 Partial sit upنشستن نیمه 

به پشت بخوابید. زانو ها را خم کرده و کف پا ها را 

روی زمین قرار دهید. چانه خود را به سینه 

بانید و باال تنه خود را به جلو خم کنید بطوریکه بچس

شانه های شما از زمین بلند شوند. این وضعیت را 

پنج ثانیه حفظ کرده و سپس به آرامی به وضعیت 

 اول برگردید.

  

 Knee to chestزانو به سینه 
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به پشت بخوابید. زانو ها را خم کرده و 

با هر کف پا ها را روی زمین قرار دهید. 

دو دست یک ران خود را در کمی باالتر 

از زانو بگیرید و زانوی خود را به سمت 

سینه خود بکشید. این وضعیت را پنج 

ثانیه حفظ کرده و سپس به آرامی به 

وضعیت اول برگردید. این کار را برای 

 پای مقابل هم تکرار کنید.

  

  

 Double knee to chestزانو به سینه دوبل 

به پشت بخوابید. زانو ها را خم کرده و کف پا ها را 

روی زمین قرار دهید. با هر دو دست دو ران خود را در 

کمی باالتر از زانو ها بگیرید و زانو های خود را به 

سمت سینه خود بکشید. این وضعیت را پنج ثانیه 

 حفظ کرده و سپس به آرامی به وضعیت اول برگردید.

  

 Lower trunk rotationچرخش تنه 

به پشت بخوابید. زانو ها را خم کرده و کف پا ها را روی زمین قرار 

دهید. در حالیکه شانه های خود را بطور ثابت و بدون حرکت روی 

زمین نگه داشته اید به آرامی زانو های خود را تا آنجا که میتوانید 

تا آنجا به سمت چپ خم کنید. سپس به آرامی زانو های خود را 

 که میتوانید به راست خم کنید.

        

       

       

 

  تزریق کورتون به کمر چیست و چه تاثیری دارد

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

به کمر روشی برای درمان یا کنترل عالئم بعضی از بیماری های ستون مهره است. در این  کورتونتزریق 

روش درمانی کورتون یا کورتیکواستروئید )معموال متیل پردنیزولون( را به درون فضای اپیدورال تزریق 

ه سخت شامه یا کیس Dural sacمیکنند. فضای اپیدورال فضای اطراف دورال ساک است. دورال ساک 

فضایی است کیسه مانند که از پرده بافتی به نام دورا یا سخت شامه درست شده است. دورا یا سخت 

دین و ریشه های عصبی که از آن خارج میشوند را فرا گرفته و آن را محصور میکند و ب نخاعشامه اطراف 

طریق کیسه و فضایی بسته به نام دورال ساک را بوجود میاورد. کل نخاع به همراه سخت شامه اطراف 

 آن در درون کانال نخاعی قرار گرفته است. 

کانال نخاعی یک کانال استخوانی است که از پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها بوجود میاید. در واقع 

مهره را فضای اطراف دروا  استخوانقرار دارد. فضای بین دورا و  دورا درون فضای خالی استخوانی مهره

دیسک میگویند. این فضا در واقع حجمی نداشته و مجازی است. وقتی  Epidural spaceیا اپی دورال 
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دچار فتق شده و جابجا میشود این  بین مهره ای

جابجایی در واقع در درون فضای اپیدورال بوقوع 

 میپیوندد.

کورتون یا کورتیکواستروئید ها داروهای بسیار قوی ضد 

التهابی هستند. با تزریق این داروها در فضای اپیدورال 

بخصوص التهاب اطراف میتواند التهاب موجود در ناحه 

ریشه های عصبی را کاهش داده و درد ناشی از آن را 

 از بین برد.

، دژنرسانس دیسک بین هرنی دیسک بین مهره ایدر 

میتوان از تزریق اپیدورال  تنگی کانال نخاعیمهره ای و 

 کورتون برای کنترل عالئم بالینی استفاده کرد.

 

   

تزریق به فضای اپی                        هرنی دیسک بین مهره ای همراه فشار به عصب

 بیتزریق به فضای اپیدورال از طریق فورامن عص                           دورال

  

روش های مختلفی برای تزریق وجود دارد ولی بهترین آنها استفاده از فلوروسکوپی در اطاق عمل است. 

در این روش بیمار بر روی تخت جراحی قرار گرفته و پزشک متخصص ) متخصص جراحی اعصاب، 

، متخصص رادیولوژی و یا متخصص بیهوشی( محل فورامن بین مهره ای را با استفاده متخصص ارتوپدی

از دستگاه فلوروسکوپ ) نوعی دستگاه رادیوگرافی کامپیوتری که در اطاق عمل استفاده شده و با آن 

ای ر فضمیتوان استخوان بیمار را بر روی مانیتور دستگاه مشاهده کرد( دیده و دارو را دقیقا در آن محل و د

 اپیدورال تزریق میکند. 

دقیقه  25-33تزریق اپیدورال با بیحسی موضعی انجام شده و نیازی به بیهوشی ندارد. این تزریق معموال 

طول میکشد و برای انجام آن بیمار باید به پهلو یا به شکم بخوابد. بعد از آن به بیمار توصیه میشود تا 

 مدتی دراز بکشد. 

است تزریق اپیدورال انجام نشود که مهمترین آنها وجود مشکالت انعقادی در  در بعضی شرایط بهتر

بیمار، حساسیت بیمار به دارو و حاملگی است. در صورت وجود دیابت و یا بیماری قلبی باید در انجام 

 تزریق اپیدورال احتیاط های الزم را به عمل آورد. 
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ونت، خونریزی، سردرد ، گرگرفتگی و بیحسی و گزگز از عوارض احتمالی تزریقات اپیدورال میتوان به عف

  گذرا اشاره کرد. 

  نرمش های ساده -کمر درد را چگونه با نرمش های طبی درمان کنیم 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

درمان کمر درد سهل و 

ممتنع است. یکی از 

علل مهم زمینه ساز 

ضعف عضالت  کمر درد

اطراف ستون مهره و 

شکم است. انجام 

عضالت اگر به درستی انجام شوند میتوانند تا حد زیادی شدت کمر درد را  نرمش هایی برای تقویت این

کم کرده یا کامال بهبود دهند. تعدادی از این نرمش ها برای تقویت عضالت بوده و تعدادی دیگر برای 

کشش عضالت و لیگامان های کوتاه شده است. قبل از انجام نرمش های کمر درد با پزشک خود 

 مشورت کنید.

 

 تی که قبل از شروع نرمش و ورزش های کمر باید بدانیمنکا

قبل از انجام نرمش های کمر درد اول چند دقیقه راه بروید تا بدنتان به اصطالح گرم شود. اگر احساس 

میکنید انجام هرکدام از نرمش هایی که در زیر توضیح داده میشود برای شما مشکل است میتوانید آنرا 

ش هایی را انجام دهید که انجام دادن آن برای شما راحت است. بتدریج بعد از انجام ندهید و فقط نرم

چند هفته که عضالت شکم و کمر شما قویتر شد خواهید توانست همه نرمش ها را انجام دهید. الزم 

نیست نرمش ها را حتما به تعدادی که در زیر گفته میشود انجام دهید. میتوانید آنها را با تعداد و دفعات 

کمتر انجام دهید. به تدریج و بعد از گذشت چند هفته که عضالت شما قویتر شد میتوانید آنها را به تعداد 

 بیشتر انجام دهید.

 

نکته مهم در انجام نرمش های کمر درد اینست که باید آنها را با شدت و تعداد کم شروع کرده و به 

ست نرمش ها به شما آسیب رسانده و درد کمر آرامی شدت و تعداد آنها را بیشتر کنیم و گرنه ممکن ا

شما را بیشتر کند. اگر عضالت شما خیلی ضعیف باشد ممکن است با انجام نرمش ها، کمردرد شما 

بار تکرار شروع کنید و بتدریج هر روز یا هر دو روز یکی به  4-3بیشتر شود. نرمش ها را میتوانید با تعداد 

 مرتبه برسد. 43-33 آن اضافه کنید تا بعد از مدتی به

  

اگر عضالت شما بیش از حد ضعیف باشند و انجام نرمش ها موجب افزایش کمردرد شما شوند، درد بعد 

از یک هفته شدید میشود پس بهتر است اگر تازه این نرمش ها را شروع کرده اید در ابتدا آنها را با 

ز یک هفته کمر درد بیشتر شد باید نرمش کمترین شدت و مقدار به مدت یک هفته انجام دهید. اگر بعد ا

هفته موقتاً متوقف کرده و بعد از آن مجدداً نرمش ها را با شدت و مقدار کمتر شروع  2-4ها را بمدت 

کرد. اگر بعد از گذشت یک هفته از شروع نرمش ها کمر درد بیشتر نشد به تدریج آنها را بیشتر میکنیم. 

 

   

 

 مقاالت مرتبط  

 
 نرمش های ساده -نه با نرمش های طبی درمان کنیم کمر درد را چگو  
     نرمش های متوسط -کمر درد را چگونه با نرمش های طبی درمان کنیم   
  نرمش های مشکل -د را چگونه با نرمش های طبی درمان کنیم کمر در  
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وزش داده میشود در ابتدا کم است ولی بعد از حدود یک ماه باید مدت انجام نرمش هایی که در زیر آم

 دقیقه برسد. 25به روزی 

 

نکته مهم دیگر اینست که تقویت عضالت به چند ماه زمان نیاز دارد پس عجله نکنید. صبر داشته باشید و 

ر درد شما بعد از ناامید نشوید. نرمش ها را با برنامه منظم و با پشتکاری انجام دهید. مطمئن باشید کم

 ماه به نحو قابل محسوسی کاهش پیدا میکند. 4-2

اگر بعد از کاهش یا قطع کمردرد و بعد از چند ماه نرمش ها را فراموش کرده و انجام ندهیم درد مجدداً 

 برمیگردد. پس باید عادت کنیم تا نرمش ها را تا آخر عمر انجام دهیم.

و مشکل توضیح داده میشود. ابتدا با نرمش های ساده  نرمش های کمر در سه دسته ساده، متوسط

شروع کنید و بعد از چند هفته که توانستید آنها را به راحتی انجام دهید میتوانید بترتیب به مراحل بعدی 

 بروید.

 

 

 نرمش های ساده کمر 

  

در زیر نرمش های ساده و اساسی کمر توضیح داده 

 میشود 

 Pelvic tiltچرخش لگن 

به پشت بخوابید و دست هایتان را روی شکم خود قرار 

دهید. زانو ها را خم کرده و کف پا ها را روی زمین قرار دهید. عضالت شکم خود را منقبض کنید 

بطوریکه کمر شما به کف زمین فشرده شود. این وضعیت را پنج ثانیه حفظ کرده و سپس عضالت را 

 شل کنید.

ت شما قویتر شد با منقبض کردن عضالت شکم و لگن، باسن خود را از بعد از چند ماه نرمش که عضال

زمین بلند کنید بطوریکه زانو و لگن و شانه های شما در یک خط صاف قرار بگیرند. به اندازه سه بار 

 نفس کشیدن عمیق در همین وضعیت مانده و سپس به آرامی به حالت اول برگردید.

 

 Lower trunk rotationچرخش تنه 

به پشت بخوابید. زانو ها را خم کرده و کف پا ها را روی زمین قرار 

دهید. در حالیکه شانه های خود را بطور ثابت و بدون حرکت روی 

زمین نگه داشته اید به آرامی زانو های خود را تا آنجا که میتوانید به سمت چپ خم کنید. سپس به 

 به راست خم کنید. آرامی زانو های خود را تا آنجا که میتوانید
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 Cat and camelچهار دست و پا 

هر دو زانو و کف هر دو دست خود را روی زمین بگذارید. 

اجازه بدهید شکم شما به پایین بیفتد و کمر به طرف پایین 

ثانیه در این حالت مانده و سپس دوباره  5قوس بردارد. 

بار  3. ثانیه در همین حال بمانید 5کمر خود را صاف کنید و 

   مرتبه این کار را انجام دهید. 23و هر بار 

 

  نرمش های متوسط -کمر درد را چگونه با نرمش های طبی درمان کنیم 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

درمان کمر درد سهل و 

ممتنع است. یکی از علل 

 کمر دردمهم زمینه ساز 

ضعف عضالت اطراف ستون 

و شکم است. انجام مهره 

نرمش هایی برای تقویت 

این عضالت اگر به درستی 

انجام شوند میتوانند تا حد 

زیادی شدت کمر درد را کم کرده یا کامال بهبود دهند. تعدادی از این نرمش ها برای تقویت عضالت بوده و 

های کمر درد با  تعدادی دیگر برای کشش عضالت و لیگامان های کوتاه شده است. قبل از انجام نرمش

 پزشک خود مشورت کنید.

نرمش های کمر درد در سه دسته ساده، متوسط و مشکل توضیح داده میشود. ابتدا با نرمش های 

ساده شروع کنید و بعد از چند هفته که توانستید آنها را به راحتی انجام دهید میتوانید بترتیب به مراحل 

  بعدی بروید.

 

  

 نرمش های متوسط کمر

  

 Knee to chestزانو به سینه 

به پشت بخوابید. زانو ها را خم کرده و کف پا ها را روی 

زمین قرار دهید. با هر دو دست یک ران خود را در کمی 

باالتر از زانو بگیرید و زانوی خود را به سمت سینه خود 

بکشید )و یا یک زانو را خم کرده و به طرف سینه خود 

خود را با هر دو دست بگیرید.(. این نزدیک کرده و ساق 

وضعیت را پنج ثانیه حفظ کرده و سپس به آرامی به 

 وضعیت اول برگردید. این کار را برای پای مقابل هم تکرار کنید.

 

   

 

 مقاالت مرتبط  

 

 نرمش های ساده -کمر درد را چگونه با نرمش های طبی درمان کنیم   
     نرمش های متوسط -کمر درد را چگونه با نرمش های طبی درمان کنیم   
 نرمش های مشکل -کمر درد را چگونه با نرمش های طبی درمان کنیم   
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 Partial sit upنشستن نیمه 

پشت بخوابید. زانو ها را خم کرده و کف پا ها را  به 

را به سینه بچسبانید  زمین قرار دهید. چانه خود روی 

تنه خود را به جلو خم کنید بطوریکه شانه های  و باال 

از زمین بلند شوند. این وضعیت را پنج ثانیه حفظ  شما 

کرده  و سپس به آرامی به وضعیت اول برگردید.

  

  

  

 

  Double knee to chestزانو به سینه دوبل 

کف پا ها را به پشت بخوابید. زانو ها را خم کرده و 

روی زمین قرار دهید. با هر دو دست دو ران خود را در 

کمی باالتر از زانو ها بگیرید و زانو های خود را به 

سمت سینه خود بکشید. این وضعیت را پنج ثانیه 

 حفظ کرده و سپس به آرامی به وضعیت اول برگردید.

 

  

  

 Standing hamstring stretchکشش همسترینگ 

  

بایستید و پاشنه یک پای خود را روی یک چهارپایه به ارتفاع نیم متر 

قرار دهید. زانو را راست و مستقیم نگه دارید و به آرامی به جلو خم 

شوید تا مفصل لگن شما خم شود. آنقدر به جلو خم شوید تا در 

کمر و پشت ران یک کشش خفیف را احساس کنید. از شانه یا کمر 

از لگن خم شوید. باید پشت ران و ساق شما  به جلو خم نشوید

ثانیه این حالت را نگه دارید. برای هر پا  25-33کش بیاید نه کمرتان. 

 بار تکرار کنید. 3این کار را 
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 Extension exerciseخم به عقب 

دقیقه دراز بکشید.  5به شکم روی زمین برای 

ند میتوانید اگر این وضعیت شما را ناراحت میک

یک بالشت را زیر شکم خود قرار دهید. وقتی 

دقیقه بصورت دمر روی  5توانستید بدون بالشت 

زمین دراز بکشید بقیه تمرین را انجام دهید. به 

این صورت که آرنج هایتان را روی زمین تکیه داده بطوریکه بازو هایتان در حالت عمود بر زمین قرار 

لت بمانید و سپس دوباره یک دقیقه روی شکم دراز بکشید و این بار کف دقیقه در همین حا 5بگیرد. 

دست هایتان را روی زمین گذاشته و آرنج هایتان را کامال راست کنید و در حالیکه لگن شما روی زمین 

بار و هر  2است سر و سینه خود را از روی زمین بلند کنید. سپس به آرامی دوباره به حالت اول برگردید. 

دقیقه استراحت کنید. در حین انجام این نرمش نباید  4بار  2مرتبه این کار را انجام دهید. بین این  23بار 

 در ساق خود احساس درد کنید. البته اگر قدری درد در کمر خود احساس کردید طبیعی است.

 

 کشش عضالت جلوی ران 

  

درجه  93کف هر دو دست را بر روی زمین قرار ذهید. یک زانو را 

خم کرده و زانوی دیگر را در حالت کشیده نگه دارید. زانوی خم 

شده را بیشتر خم کرده و تنه را به جلو ببرید تا در قسمت جلوی 

ران و جلوی لگن خود احساس کشش مالیمی کنید. در همین 

 حالت کمی مکث کنید و سپس به آهستگی به وضعیت اولیه برگردید. حرکات را برای طرف مقابل هم

 انجام دهید.

 

 کشش عضالت پشت کمر

بنشینید و هر دو پا را مستقیم به جلو بکشید. 

آهسته به جلو خم شوید تا نوک دست های 

شما تا حد امکان به انگشتان پا های شما 

نزدیک شود. در همین حالت کمی مکث کنید و 

 سپس به آهستگی به وضعیت اولیه برگردید.

          

  

       

 

  نرمش های مشکل -ا نرمش های طبی درمان کنیم کمر درد را چگونه ب
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 "دکتر مهرداد منصوری"

درمان کمر درد سهل و 

ممتنع است. یکی از علل 

 کمر دردمهم زمینه ساز 

ضعف عضالت اطراف 

ستون مهره و شکم 

است. انجام نرمش 

هایی برای تقویت این 

میتوانند تا حد زیادی شدت کمر درد را کم کرده یا کامال بهبود دهند.  عضالت اگر به درستی انجام شوند

تعدادی از این نرمش ها برای تقویت عضالت بوده و تعدادی دیگر برای کشش عضالت و لیگامان های 

 کوتاه شده است. قبل از انجام نرمش های کمر درد با پزشک خود مشورت کنید.

متوسط و مشکل توضیح داده میشود. ابتدا با نرمش های نرمش های کمر درد در سه دسته ساده، 

ساده شروع کنید و بعد از چند هفته که توانستید آنها را به راحتی انجام دهید میتوانید بترتیب به مراحل 

  بعدی بروید.

 

  

 نرمش های مشکل کمر

  

 Quadrupedباال بردن دست و پا چهارگانه 
arm and leg raise 

نو و کف هر دو دست خود را روی زمین هر دو زا

بگذارید. عضالت شکم خود را سفت کنید تا کمرتان 

محکم شود سپس یک پا و دست طرف مقابل را از 

ثانیه در همین حال نگه  5زمین بلند کنید. آنها را 

دارید و سپس پایین آورده و برای دست و پای طرف 

ی هر دیگر همین کار را انجام دهید. این کار را برا

 مرتبه انجام دهید. 23طرف 

 

 

  

  

  

  Gluteal stretchکشش گلوتئال 

  

   

 

 مقاالت مرتبط  
   

 نرمش های ساده -کمر درد را چگونه با نرمش های طبی درمان کنیم   
     نرمش های متوسط -کمر درد را چگونه با نرمش های طبی درمان کنیم   
 نرمش های مشکل -درمان کنیم کمر درد را چگونه با نرمش های طبی   
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به پشت بخوابید. زانو هایتان را خم کرده و کف هر 

دو پا روی زمین باشد. مچ پای راست را روی زانوی 

چپ بگذارید. با هر دو دست ران چپ را گرفته و به 

 طرف خودتان بکشید. با این کار یک کشش در

عضالت باسن و ران احساس میکنید. این وضعیت 

 3ثانیه حفظ کنید. برای هر پا این کار را  25-33را 

 بار انجام دهید.

 

 

 

  Side plankنرمش کناری 

  

به شانه روی زمین دراز بکشید. آرنج زیرین را روی زمین 

تکیه دهید به طوری که بازوی شما در حالت کامالً عمود 

قرار بگیرد. سپس لگن خود را از زمین بلند کنید  بر زمین

تا کل بدن شما در حالت مستقیم قرار بگیرد و فقط روی 

ثانیه این  25ساعد و لبه خارجی پا تکیه داشته باشید. 

حالت را حفظ کرده و به آهستگی به سر جای اول 

برگردید. این کار را برای طرف مقابلتان هم انجام دهید. 

ه نرمش کم کم مدت باال ماندن را به یک بعد از چند ما

 دقیقه افزایش دهید.

 

 

  

  

 چرخش در حالت نشسته 

  

روی یک چهارپایه بنشینید. ساق راست خود را روی زانوی 

چپ بگذارید. ساعد چپ را روی لبه خارجی زانوی راست 

گذاشته و کمر خود را کامالً به سمت راست بچرخانید. این 

 طریق معکوس برای طرف مقابل هم انجام دهید. کار را به

 

 

 

 درازکش و نشستن

به پشت بخوابید. زانو ها را خم کرده یا در حالت مستقیم 

نگه دارید ) حالت خم کرده راحت تر است(. دست ها را به جلو بکشید یا در پشت سر قرار دهید ) به جلو 

ت نشسته درآمده و به آهستگی مجددا به حالت راحت تر است(. سپس از حالت درازکش به حال
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 درازکش برگردید.

 

        

 

  آرتریت در مفاصل فاست ستون مهره از علل کمردرد است

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ها واقع  مهرهدر پشت  Facet jointمفاصل فاست 

شده و آنها را به هم متصل میکنند. سطح این مفاصل 

پوشیده شده و مانند  غضروفمانند دیگر مفاصل بدن از 

 شوند.  آرتریتدیگر مفاصل بدن میتوانند دچار 

  

 آناتومی

مهره )بجز ساکروم و کوکسیکس( تشکیل شده که بر روی هم قرار گرفته اند.  42انسان از  ستون فقرات

جسم مهره مینامند که به شکل یک استوانه است. یک حلقه استخوانی به پشت  قست اصلی هر مهره را

جسم مهره چسبیده است. روی هم قرار گرفتن این حلقه ها کانالی استخوانی را ایجاد میکند که به آن 

در درون این کانال قرار گرفته و به توسط  نخاعیا کانال ستون مهره میگویند.  Spinal canalکانال اسپاینال 

 آن محافظت میشود. 

از پشت و دو طرف حلقه استخوانی مهره برجستگی هایی بیرون زده است. دو برجستگی از مهره باالیی 

را میسازند. در  Facet jointبا دو برجستگی از مهره پایینی در کنار هم قرار گرفته و مفصلی به نام فاست 

به هم متصل شده و حلقه های استخوانی پشت جسم  دیسک بین مهره ایواقع جسم مهره ها با توسط 

 مهره به توسط مفاصل فاست به هم وصل میشوند. 

وسط غضروف پوشیده شده است. وظیفه این غضروف سطح رویی این برجستگی ها در محل مفصل به ت

 تسهیل حرکت سطوح فاست بر روی هم است.

  

 

    

 مقاالت مرتبط  

    آرتریت در مفاصل فاست چگونه ایجاد میشود   

   عالئم و درمان آرتروز مفاصل فاست چیست    
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 مفاصل فاست در ستون مهره                                                             

  

 علت آرتریت فاست ها چیست

کرده و سر میخورند و فشار  جهت قرار گرفتن فاست ها طوری است که سطوح آنها در کنار هم حرکت

زیادی به این سطوح مفصلی وارد نمیشود. وارد شدن فشار زیاد بر روی این مفاصل موجب ساییده شده 

 غضروف آنها میشود. 

حرکت بین دو مهره مجاو در سه محل است که شامل دیسک بین مهره ای در جلو و دو مفصل فاستی در 

د وارد شده به دیسک ارتفاع آن کم میشود سطوح فاست ها پشت است. وقتی که به علت فشارهای زیا

به هم نزدیک تر شده و در نتیجه با فشار بیشتری بر روی هم ساییده میشوند و این ساییدگی موجب 

 آسیب غضروف آنها میشود. 
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کستگی فاست ها، آسیب های رباط های اطراف ستون مهره و آسیب های ، ششکستگی ستون مهره

 دیسک هم میتوانند موجب تغییر در جهت حرکت فاست ها و در نتیجه افزایش فشار درون آنها میشود.

بتدریج و با سایش مکرر سطوح مفصلی فاست بر روی هم غضروف این مفاصل نازک شده و کم کم از بین 

یا ساییدگی مفصل فاست میگویند. در واقع  آرتروز یا استئوآرتریتب غضروفی را میرود. این پدیده آسی

شایعترین علت آرتریت مفاصل فاست استئوآرتریت است. در این روند، بدن در اطراف مفصل ساییده شده 

میگویند.  Bone spurیا خار  Osteophyteهای اضافه میکند که به آن استئوفیت  استخوانشروع به ساختن 

این استخوان های اضافه از لبه مفاصل بصورت برجستگی بیرون میزنند و میتوانند موجب تنگ شدن 

 ه های عصبی و حتی به نخاع فشار وارد کنند.فورامن و کانال استخوانی شده و به ریش

 

 آرتروز مفصل فاست بدنبال نازک شدن دیسک بین مهره ای   

   

  عالئم و درمان آرتروز مفاصل فاست در ستون فقرات چیست

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ه ها واقع شده و آنها را در پشت مهر مفاصل فاست

این  غضروفبه هم متصل میکنند. ساییده شدن 

 مفاصل موجب آرتروز آنها میشود.

نشان  کمردردمفصل فاست درد است. این درد که خود را بصورت  آرتروز استئوآرتریت یامهمترین عالمت 

میدهد بعد از مدتی بیحرکتی و استراحت و در هنگام شروع مجدد حرکت بیشتر میشود. خم شدن کمر به 

ود. درد معموال در پشت کمر احساس شده و میتواند به باسن طرفین و به عقب هم میتواند موجب درد ش

 ها انتشار یابد.

تشخیص آرتروز مفاصل فاست به عنوان منشا کمردرد معموال با توجه به شکایات بیمار و معاینه وی به 

 ،رادیوگرافی سادهتوسط پزشک امکانپذیر است. در این راستا پزشک از روش های تصویر برداری مانند 

 

    

 مقاالت مرتبط  

    مفاصل فاست چگونه ایجاد میشود آرتریت در   

 عالئم و درمان آرتروز مفاصل فاست چیست   
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خیصی این بیماری تزریق ماده بیحسی هم استفاده میکند. یکی از روش های تش ام آر آیو  سی تی اسکن

 در مفصل است.

 

 آرتروز مفاصل فاست               

  

پزشک با کمک فلوروسکوپ و با استفاده از یک سوزن بلند مقداری ماده بیحسی را در مفصل فاست تزریق 

ن رفتن د. از بیمیکند. در صورتیکه منشا کمردرد آرتروز مفصل فاست باشد درد بیمار بالفاصله از بین میرو

 درد نشانه اینست که منشا کمردرد مفصل فاست بوده است.

  

 

 تزریق ماده بیحسی درون مفصل فاست       
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 درمان آرتریت مفاصل فاست

درمان این بیماری در غالب اوقات بدون استفاده از عمل جراحی است. مهمترین اقدامات درمانی عبارتند 

 از

 یکی دو روز استراحت 

 ز فعالیت های سنگین بدنی برای یکی دو هفتهدوری ا 

 استراحت روی محل نه چندان نرم و با زانو های خم 

 گرم کردن کمر 

 و شل کننده عضالنی داروهای ضد التهاباستفاده از  

 استفاده از کشش به توسط فیزیوتراپ 

 انجام حرکات کششی و تقویتی ستون مهرهآموزش و  

در صورتیکه اقدامان فوق موثر واقع نشد ممکن است تزریق کورتیکواستروئید به توسط پزشک و با هدایت 

 فلوروسکوپ در مفصل فاست بتواند درد بیمار را تسکین دهد.

  

 شی از آرتروز این مفصل استتزریق کورتیکواستروئید درون مفصل فاست از راه های درمان درد نا         

  

در صورتیکه هیچکدام از روش ها فوق نتوانستند درد بیمار را از بین ببرند میتوان از عمل جراحی استفاده 

 کرد. دو نوع جراحی برای این بیماری مورد استفاده قرار میگیرد که عبارتند از

میگویند که در آنها یک عصب به نوعی از اعمال جراحی  Rhizotomyریزوتومی  ریزوتومی فاست : 

از بین  Facet rhizotomyبطور عمدی به توسط جراح قطع میشود. هدف از ریزوتومی فاست 

بردن اعصابی است که حس درد را از مفاصل فاست به مغز میبرند. این کار با کمک فلوروسکوپ 
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عصب را پیدا انجام شده و پزشک با وارد کردن وسیله خاصی و رساند آن به مفصل فاست محل 

 کرده و آن را داغ میکند تا عصب از بین برود

این نوع جراحی به معنای جوش دادن دو مهره مجاور و خشک کردن آنها است تا  فیوژن مفصل : 

هیچ حرکتی بین آنها صورت نگیرد. با حرکت نکردن مهره ها مفاصل فاست آنها هم حرکت نکرده 

های  استخوانای این کار جراح پیوند استخوان را بر روی و در نتیجه درد بیمار از بین میرود. بر

پشت مهره قرار داده و سپس مهره ها را با پیچ و پالک به هم متصل میکند. به این جراحی 

Posterior fusion  به هم متصل میشوند.میگویند به این معنی که مهره ها از پشت 

   

سیاتیک از علل مهم کمر درد و درد اندام تحتانی است. آیا سیاتیک به علت هرنی دیسک یا فتق دیسک بین 

  مهره ای و بدنبال پارگی دیسک ایجاد میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

. اگر ناگهان دچار سیاتیک چیست

کمردرد ی شده اید که همراه با آن درد 

به باسن و پشت ران و ساق شما هم 

انتشار پیدا میکند به احتمال زیاد دچار 

وضعیتی شده اید که به آن سیاتیک 

Sciatica  میگویند. سیاتیک به درد های

 گاهی کف پا تیر میکشد.تیر کشنده ای میگویند که از پشت باسن شروع شده و به پشت ران و ساق و 

  

 علت سیاتیک چیست

 دیسک بین مهره ایسالگی بوجود میاید و علت عمده آن پاره شدن  33-53سیاتیک بیشتر در سنین 

، قسمت حلقوی محیطی دیسک ) آنولوس ستون مهرهاست. بدنبال وارد شدن فشار بیش از حد به 

فیبروزوس( پاره شده و قسمت مرکزی ) نوکلئوس پولپوزوس( از بین شکاف پارگی به بیرون راه پیدا 

 میکند. این قسمت بیرون زده را هرنی یا فتق میگویند. 

  

 

     

 مقاالت مرتبط   

 سیاتیک از علل مهم کمر درد و درد اندام تحتانی است  

 عوامل مستعد کننده سیاتیک کدامند  
     دارد و چگونه تشخیص داده میشودسیاتیک چه عالئمی   
 سیاتیک به چه صورت درمان میشود  
  درمان جراحی سیاتیک چگونه انجام میشود  
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ه ک ریشه های عصبی  مهمترین مشکلی که در فتق دیسک بوجود میاید اینست که قسمت بیرون زده به

در حال بیرون آمدن از نخاع و مهره هستند فشار وارد میکند. همچنین تماس مواد شیمیایی تشکیل 

هنده قسمت ژالتینی دیسک با ریشه های عصبی موجب تحریک و التهاب آنها میشود. این فشار و د

التهاب عصب موجب بروز عالئم سیاتیک میگردد. در ستون مهره کمری این تغییرات بیشتر در دیسک بین 

 ایجاد میشود. 5و  2و دیسک بین مهره های  2و  3مهره های 

 

 

د از فعالیت هایی مانند بلند کردن یا هل دادن جسم سنگین یا خم شدن یا هرنی یا فتق دیسک معموالً بع

نفر یک نفر در طول عمرش دچار هرنی دیسک  53چرخیدن ناگهانی بوجود میاید. بطور متوسط از هر 

 درصد آنها عالئم بیماری ممکن است بیش از شش ماه ادامه یابد. 23-45میشود و از این تعداد در 

    

  عد کننده سیاتیک کدامندعوامل مست

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

سیاتیک چیست. اگر ناگهان دچار 

کمردرد ی شده اید که همراه با آن درد 

پشت ران و ساق شما هم  به باسن و

انتشار پیدا میکند به احتمال زیاد دچار 

وضعیتی شده اید که به آن سیاتیک 

 

      

   

  مقاالت مرتبط  

 

 استسیاتیک از علل مهم کمر درد و درد اندام تحتانی   

 عوامل مستعد کننده سیاتیک کدامند  

     سیاتیک چه عالئمی دارد و چگونه تشخیص داده میشود  
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Sciatica  میگویند. سیاتیک به درد های

تیر کشنده ای میگویند که از پشت 

باسن شروع شده و به پشت ران و 

 ساق و گاهی کف پا تیر میکشد.

 

 عوامل مستعد کننده هرنی یا فتق دیسک

 بین مهره ای عبارتند از دیسکین عوامل زمینه ساز هرنی یا فتق مهمتر

  

  

 هرنی دیسک در مردان بیش از زنان دیده میشود. جنس : 

م را جس وقتی جسم سنگینی را بلند میکنید اگر به جلو خم شوید وبلند کردن ناصحیح اجسام :  

بردارید خود را در معرض پارگی دیسک قرار میدهید. همچنین چرخیدن کمر در حین بلند کردن 

اجسام احتمال پارگی دیسک را زیاد میکند. در حین بلند کردن اجسام به جای خم شدن به جلو 

سپس  باید زانو های خود را خم کرده و بنشینید و جسم را تا حد امکان به تنه خود نزدیک کرده و

 بلند شوید.

افراد سنگین وزن بیشتر وزن :  

 دچار هرنی دیسک میشوند.

به علت  رانندگی زیاد : 

نشستن به مدت زیاد و لرزش 

مداوم اتومبیل احتمال هرنی 

 دیسک را بیشتر میکند.

موجب  زندگی بدون تحرک : 

ضعیف شدن عضالت کمر و 

شکم شده و کمر ناپایدار 

زایش میشود. نتیجه آن اف

احتمال پارگی دیسک بین 

 مهره ای است.

موجب ضعیف شدن دیسک بین مهره ای و در نتیجه افزایش احتمال  سیگار کشیدن سیگار : 

 آسیب پذیری آن میشود.

  

  

 سیاتیک به چه صورت درمان میشود  
 درمان جراحی سیاتیک چگونه انجام میشود  
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 انند موجب سیاتیک شوندآیا بجز فتق دیسک بین مهره ای عوامل دیگری هم میتو

و اعصابی که به اندام تحتانی میروند ایجاد میشود. پس  ریشه های عصبیبله. سیاتیک بر اثر فشار به 

یک شود. عوامل زیر هم هر عاملی که بتواند به این اعصاب فشار وارد کند میتواند موجب بروز عالئم سیات

 گرچه شیوع کمتری از هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای دارند ولی میتوانند موجب بروز سیاتیک شوند

 ، هرنی دیسکتنگی کانال نخاعیعوامل داخل نخاع : تومور های نخاع و مننژ، عفونت سلی،  

 بین مهره ای

در فورامن بین مهره ای : هر علتی که موجب تنگ شدن این سوراخ شود به ریشه عصبی که از  

آن خارج میشود فشار آورده و موجب بروز عالئم سیاتیک میشود. این علل عبارتند از 

 مور های عصبی یا ایجاد استئوفیت )استخوان اضافه( در فورامن، تواسپوندیلولیستزی

عوامل داخل لگن : هر توده داخل لگنی مانند تومور یا آبسه یا هماتوم )تجمع خون( میتواند در  

 مسیر اعصاب داخل لگن به آنها فشار آورده و عالئم سیاتیک را ایجاد کند.

مانند تومور ها، آبسه، هماتوم یا چسبندگی  توده های باسن و ران: هر توده ای در این نواحی 

های ناشی از اعمال جراحی قبلی میتواند به اعصابی که از این نواحی عبور میکنند فشار آورده 

 و عالئم سیاتیک را ایجاد کنند.

گاهی اوقات التهاب اعصاب و نه فشار بر آنها موجب بروز عالئم سیاتیک میشود بطور مثال  

 یا عمل جراحی و یا بدنبال بیماری هایی مانند دیابت یا الکلیسم میلوگرافیالتهاب عصب بدنبال 

  

   

  سیاتیک چه عالئمی داشته و چگونه تشخیص داده میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

سیاتیک چیست. اگر ناگهان دچار کمردرد ی 

شده اید که همراه با آن درد به باسن و پشت 

ران و ساق شما هم انتشار پیدا میکند به 

احتمال زیاد دچار وضعیتی شده اید که به آن 

میگویند. سیاتیک به درد  Sciaticaسیاتیک 

پشت باسن های تیر کشنده ای میگویند که از 

شروع شده و به پشت ران و ساق و گاهی 

 کف پا تیر میکشد.

 

 عالئم سیاتیک چیست 

 

    

   

   مقاالت مرتبط   

 

 سیاتیک از علل مهم کمر درد و درد اندام تحتانی است  

 کننده سیاتیک کدامندعوامل مستعد   
     سیاتیک چه عالئمی دارد و چگونه تشخیص داده میشود  
 سیاتیک به چه صورت درمان میشود  
 یاتیک چگونه انجام میشوددرمان جراحی س  
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درد سیاتیکی ممکن است بصورت احساس گرفتگی عضالت در ساق یا بصورت احساس درد در پشت یا  

سطح خارجی ساق باشد. درد ممکن است موقع نشستن، سرفه کردن یا عطسه کردن بیشتر شود. 

س سوزن سوزن شدن یا گزگز یا خواب رفتگی در ساق داشته باشید. و یا حتی ممکن ممکن است احسا

است احساس سنگینی ساق و احساس ضعف عضالنی در ساق داشته باشد. ممکن است عالئم ذکر 

شده در ساق بدون کمردرد باشد. اگر بیمار مدت زیادی طول بکشد میتواند موجب الغر شدن بعضی از 

 شود. عضالت اندام تحتانی

 

 محدوده انتشار درد به اندام تحتانی 

  

 سیاتیک چگونه تشخیص داده میشود

بعد از اینکه پزشک با بیمار در مورد مشکالتش صحبت کرده و 

کرده و در صورت  معاینهاطالعات الزم را کسب میکند وی را دقیقاً 

بین مهره ای بررسی های  دیسکمشکوک شدن به هرنی 

رادیوگرافی پاراکلینیکی را برای بررسی بیشتر انجام میدهد. 

میتواند تغییرات کلی را در ستون مهره نشان دهد ولی  ساده

باید از روش  ریشه های عصبیبرای بررسی وضعیت دیسک و 

 گرافیهای تصویر برداری دیگری استفاده کرد. استفاده از میلو

بصورت تزریق دارو در اطراف نخاع و سپس عکس برداری از آن 

یکی از روش های تشخیصی است. امروزه این روش تا حد زیادی 

 داده است. ام آر آیجای خود را به 

ت یا تس الکترومیوگرافیگاهی اوقات پزشک معالج با استفاده از 

نوار عصب و عضله وضعیت ریشه های عصبی نخاع را بررسی 

 میکند.
        
 فشار دیسک به نخاع در ام آر آی         

 

  سیاتیک ) بدنبال پارگی دیسک بین مهره ای( به چه صورت درمان میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"
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سیاتیک چیست. اگر ناگهان دچار کمردرد  

ی شده اید که همراه با آن درد به باسن 

و پشت ران و ساق شما هم انتشار پیدا 

میکند به احتمال زیاد دچار وضعیتی شده 

میگویند.  Sciaticaاید که به آن سیاتیک 

سیاتیک به درد های تیر کشنده ای 

یگویند که از پشت باسن شروع شده و م

به پشت ران و ساق و گاهی کف پا تیر 

  میکشد.

هفته بهبود میابد و بعد از  6-8در اکثر اوقات به آهستگی در عرض  دیسک بین مهره ایهرنی یا فتق 

 ان بدون عالمت میشوند یعنی عالئم بیماری کامالً از بین میرود.ماه اکثر بیمار 3-2گذشت 

درصد بیماران مبتال به هرنی دیسک کمر با استراحت خوب میشوند. بندرت پیش میاید که به محض  93-83 

شروع عالئم دیسک کمر بیمار نیاز به عمل جراحی پیدا کند )در مواردی که بیمار همراه با عالئم درد 

 از دیسک کمر دچار بی اختیاری ادراری یا مدفوع شود نیاز به عمل جراحی فوری دارد(.  سیاتیکی ناشی

در هر درد سیاتیکی ناشی از دیسک کمر اولین درمان پیشنهادی و موثرترین آنها درمان غیر جراحی است. 

ل جراحی اگر درمان غیر جراحی نتواند در مدت مقرر مشکالت بیمار را کاهش دهد ممکن است نیاز به عم

پیدا شود ولی همانطور که گفته شد اکثر درد های سیاتیکی ناشی از دیسک کمر به درمان های غیر 

جراحی جواب میدهند. این درمان ها نسبت به درمان های جراحی کم خطرتر، ارزانتر و با عوارض احتمالی 

 کمتری هستند.

  

 درمان غیر جراحی دیسک کمر

ر استراحت است. درمان غیر جراحی دیسک کمر شامل اقدامات زیر اساس درمان غیر جراحی دیسک کم

 است. 

  

 استراحت 

بیمار باید چند روز در منزل استراحت کند. البته استراحت بیش از دو روز ممکن است به علت ایجاد 

مشکالت روحی و به علت کاهش قدرت انقباضی عضالت کمر، درد را بیشتر کند. همچنین با استراحت 

مدت، خطر لخته شدن خون در ساق پا افزایش میابد پس فرد دچار کمردرد باید هرچه زودتر  طوالنی

 فعالیت معمول روزانه را شروع کند.

روز در وضعیتی که راحت هستید استراحت کنید. به پشت بخوابید و یک بالشت زیر زانو های  2-4برای  

بید و یک بالشت بین پاهایتان بگذارید. برای مدت طوالنی در خود بگذارید تا کمی خم شوند یا به پهلو بخوا

 دقیقه قدم بزنید و دوباره دراز بکشید. 23-43ساعت حدود  4-3یک وضعیت نخوابید. هر 

 

دقیقه گرم کنید. با کیسه آب گرم یا حوله برقی. دوش آب  25-43ساعت یکبار کمرتان را به مدت  4-3هر  

افراد سرد کردن بهتر از گرم کردن موجب کاهش درد میشود. میتوانید به گرم هم مفید است. برای بعضی 

همین تعداد و مقدار ذکر شده محل درد را سرد کنید و امتحان کنید که آیا سرد کردن موضع برای شما مفید 

     

  

  مقاالت مرتبط  

 

 سیاتیک از علل مهم کمر درد و درد اندام تحتانی است  

 عوامل مستعد کننده سیاتیک کدامند  
     سیاتیک چه عالئمی دارد و چگونه تشخیص داده میشود  
 سیاتیک به چه صورت درمان میشود  
 رمان جراحی سیاتیک چگونه انجام میشودد  
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است یا خیر. معموال وقتی بعد از یک فعالیت بدنی 

شدید کمردرد ایجاد میشود در چند روز اول سرد 

حل درد مفید است و بعد از گذشت چند روز کردن م

 ممکن است گرما مفیدتر باشد.

  

 دارو 

مانند بروفن یا  داروهای ضد التهابپزشک معالج از 

و از داروهای شل کننده عضالنی برای  لکسیبس

کاهش درد استفاده میکند. گاهی اوقات الزم 

میشود پزشک معالج عالئم بیماری را با تزریق 

کورتیکوستروئید در کمر شما کاهش دهد. این کار 

معموالً در صورتی انجام میشود که بعد از گذشت شش هفته از انجام اقدامات ذکر شده قبلی مشکالت 

 بیمار همچنان باقی باشد. تزریق معموالً در نیمی از موارد موفق است. 

 فیزیوتراپی  

متخصص فیزیوتراپ با اقداماتی نظیر گرم کردن، تحریک الکتریکی، استفاده از میدان های الکتریکی،  

 کشش و دیگر تمهیدات، میتواند درد بیمار را کاهش دهد.

 نرمش

ظر فیزیوتراپ شما نرمش های کششی و تقویتی را یاد خواهید گرفت و بعد از کاهش عالئم بیماری زیر ن

انجام خواهید دارد که تاثیر بسیار مهمی در درمان قطعی شما دارند. بدون انجام این نرمش ها درمان شما 

ناقص بوده و عارضه ممکن است بزودی عود کند. این نرمش ها باید هرچه زودتر بعد از فروکش کردن درد 

 ع شوند.حاد شرو

  

       

 

  درمان جراحی سیاتیک که به علت هرنی دیسک کمر ایجاد شده است چگونه انجام میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

سیاتیک چیست. اگر ناگهان دچار کمردرد 

ی شده اید که همراه با آن درد به باسن و 

ت ران و ساق شما هم انتشار پیدا پش

میکند به احتمال زیاد دچار وضعیتی شده 

میگویند.  Sciaticaاید که به آن سیاتیک 

سیاتیک به درد های تیر کشنده ای 

میگویند که از پشت باسن شروع شده و 

 

  

     

 مقاالت مرتبط   

 سیاتیک از علل مهم کمر درد و درد اندام تحتانی است  

 عوامل مستعد کننده سیاتیک کدامند  

     دارد و چگونه تشخیص داده میشودسیاتیک چه عالئمی   
 سیاتیک به چه صورت درمان میشود  
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به پشت ران و ساق و گاهی کف پا تیر 

 میکشد.

با استراحت خوب میشوند. در هر درد سیاتیکی ناشی از  دیسک کمردرصد بیماران مبتال به هرنی  93-83

دیسک کمر اولین درمان پیشنهادی و موثرترین آنها درمان غیر جراحی است. اگر درمان غیر جراحی نتواند 

یاز به عمل جراحی پیدا شود ولی همانطور که در مدت مقرر مشکالت بیمار را کاهش دهد ممکن است ن

گفته شد اکثر درد های سیاتیکی ناشی از دیسک کمر به درمان های غیر جراحی جواب میدهند. این درمان 

 ها نسبت به درمان های جراحی کم خطرتر، ارزانتر و با عوارض احتمالی کمتری هستند.

  

  

 درمان جراحی دیسک کمر

ه ماه درمان منظم، شما اگر بعد از س

همچنان درد در ساق داشتید ممکن 

است نیاز به عمل جراحی داشته باشید. 

به یاد داشته باشید که جراحی دیسک 

کمر موجب درمان قطعی نمیشود و هدف 

از انجام آن فقط از بین بردن درد تیر 

کشنده اندام تحتانی است. این عمل 

جراحی تاثیری در روند مشکالتی که در 

دیسک بین مهره ای یا مهره های کمری 

بوجود آمده ندارد و تاثیری هم در روند 

 آینده دیسک و مهره ها ندارد.

عمل جراحی دیسک کمر تاثیر عمده ای بر روی درد کمر ندارد و بیشتر با هدف درمان درد تیر کشنده اندام 

 تحتانی انجام میشود.

 انجام ندهد مشکالت وی میتواند مجددا عود کند.اگر بیمار بعد از جراحی مراقبت های الزم را 

 Microdiskectomyمعمول ترین نوع جراحی که برای هرنی دیسک انجام میشود میکرودیسککتومی  

است. در حین جراحی قسمت ژالتینی دیسک که جابجا شده و به روی عصب فشار میاورد خارج میشود. 

تالل میشود که نتیجه آن از دست دادن کنترل ادرار و گاهی به علت هرنی دیسک کارکرد اعصابی دچار اخ

مدفوع و احساس بیحسی در ناحیه اطراف مقعد و دستگاه تناسلی است. در این حال بیمار باید سریعاً 

تحت عمل جراحی قرار بگیرد. عمل جراحی دیسک، بیشتر برای کاهش درد اندام تحتانی انجام میشود و 

 . تاثیر زیادی بر درد کمر ندارد

  

 بعد از جراحی دیسک کمر 

درصد بیمارانی که به علت هرنی دیسک تحت عمل جراحی قرار میگیرند بعد از جراحی دردشان  95حدود 

هفته به کار و فعالیت بدنی برگردند. بعد از  2-4بطور محسوسی کم میشود. بیماران معموالً میتوانند بعد از 

نشستن به مدت طوالنی، بلند کردن اجسام و خم شدن به جلو جراحی باید تا حداقل یک ماه از رانندگی، 

اجتناب کنید. انجام نرمش های مخصوص برای تقویت عضالت کمر و شکم بعد از جراحی ضروری است 

  درمان جراحی سیاتیک چگونه انجام میشود  
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وگرنه عارضه ممکن است عود کند. در پنج درصد موارد بعد از جراحی ممکن است عالئم پارگی دیسک و 

 هرنی مجدداً عود کند.

 حی دیسک کمرعوارض جرا

درمان هرنی دیسک به هر روشی که انجام شود احتمال عود آن در آینده حدود پنج درصد است. عمل 

 جراحی دیسک ممکن است با عوارضی همراه باشد که مهمترین آنها عبارتند از

 عفونت•    

 آسیب به اعصاب کمری•    

 نشت مایع نخاعی •    

 جمع شده به اعصاب خونریزی در محل عمل و فشار خون•    

   

  هرنی یا فتق دیسک ستون مهره ای سینه ای چیست

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

یک به عنوان  ام آر آیافزایش استفاده از 

روش تشخیصی منجر به کشف این واقعیت 

درصد از مردم دچار هرنی  25شد که حدود 

در  Disc herniaیا فتق دیسک بین مهره ای 

ناحیه ستون مهره ای سینه ای هستند. 

دیدن یک هرنی دیسک بین مهره ای سینه 

ای معموال یک یافته اتفاقی است. به این 

 شده و در تصاویر آن هرنی مشاهده شده است.معنی که بیمار به علت دیگری ام آر آی 

درصد کمی از بیماران مبتال به هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای سینه ای مشکلی در مورد آن دارند. با این 

حال در درصدی از افراد، این هرنی میتواند به نخاع فشار آورده و موجب بروز عالئمی شود. هرنی دیسک 

 سال دیده میشود. 23-63ر افراد با سن بین مهر ای سینه ای بیشتر د

  

 آناتومی

مهره )بجز ساکروم و دنبالچه( درست شده است. ستون  42انسان از روی هم قرار گرفتن حدود  ستون فقرات

مهره است. آنها را به  24رار گرفته و شامل مهره سینه ای قسمتی از آن است که در پشت قفسه سینه ق

مینامند. باالی ستون مهره سینه ای ستون گردنی و پایین آن ستون کمری قرار  T1-T12ترتیب از باال به پایین 

 گرفته است. 

ره سینه ای قرار دارند کمتر از آنهایی که در نیمه پایینی هستند هایی که در نیمه باالیی ستون مه مهره

درصد هرنی  75در نیمه باالیی کمتر است بطوریکه  دیسکمتحرکند و به همین علت احتمال وقوع هرنی 

 24و  22سینه ای ایجاد میشود بخصوص در مهره های  8-24دیسک ستون مهره سینه ای در مهره های 

 

    

 تبطمقاالت مر  

    دیسک ستون مهره ای سینه ای چیست فتق      

    علت و عالئم هرنی دیسک مهره های سینه ای چیست     

 درمان فتق دیسک ستون فقرات سینه ای چیست     
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قسمت اصلی هر مهره جسم مهره است که به شکل یک استوانه کم ارتفاع است. چسبیده به پشت جسم 

مهره یک حلقه استخوانی قرار دارد. پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها موجب میشود تا این حلقه ها بر روی 

یا کانال استخوانی به نام کانال مهره ای را درست کنند. نخاع در درون این کانال  هم ردیف شده و یک تونل

 قرار داشته و به توسط این حلقه های استخوانی محافظت میشود.

در بین هر دو جسم مهره که بر روی هم قرار گرفته اند یک دیسک بین مهره ای وجود دارد. دیسک بین مهره 

ه با نوکلئوس دارد که مانند ژله است و اطراف آن یک ساختمان حلقوی به ای یک قسمت مرکزی به نام هست

نام آنولوس قرار دارد که جنس آن مانند رباط است. وظیفه دیسک بین مهره ای اجازه دادن به مهره ها برای 

حرکت بر روی هم و همچنین جذب کردن ضربات شدیدی است که به مهره ها وارد میشود. شوک ها و ضربات 

دی در حین حرکانی بمانند پریدن، جهیدن و یا دویدن به ستون مهره وارد میشود که دیسک آنها را مانند یک زیا

 کمک فنر جذب میکند.

جریان خون نخاع عمدتا از یک  T4 -T9در ستون مهره عروق زیادی خون را به نخاع میرسانند ولی در محدوده 

این شریان میتواند در این محدوده به علت هرنی دیسک  رگ به نام شریان قدامی ستون مهره تامین میشود.

تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه جریان خون نخاع از بین برود. نتیجه آن مردن سلول های نخاع در این محدوده 

 و در نتیجه فلج در محدوده زیر کمر است.

    
 

  علت و عالئم هرنی دیسک ستون مهره سینه ای چیست

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 قسمت دیسک بین مهره ایبه علت پارگی قسمت محیطی  

مرکزی آن به پشت جابجا شده و موجب فشار بر روی بافت 

 

 تبطمقاالت مر      
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دد. این جابجایی دیسک را هرنی یا های عصبی نخاع میگر

 فتق آن میگویند.

  

 علت هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای سینه ای چیست

دیسک بین مهره ای در طول زندگی در معرض فشارهای زیادی قرار دارد. این فشارها و ضربات موجب بروز آسیب ها 

که دیسک آسیب میبیند خودبخود ترمیم میشود و پارگی هایی در قسمت آنولوس یعنی دورادور دیسک میشود. هر بار 

ولی این خراب شدن و ترمیم شدن ها بتدریج موجب ضعیف شدن قسمت آنولوس شده و بعد از مدتی بدنبال یک فشار 

ناگهانی به دیسک، قسمت آنولوس دچار چنان پارگی وسیعی میشود که قسمت مرکزی یا نوکلئوس از درون آن پارگی 

باز میکند. این بیرون زدگی هسته ژالتینی دیسک از ورای حاشیه مدور آن را فتق یا هرنی دیسک  راه خود را به بیرون

 بین مهره ای میگویند.

مسلما این آسیب ها بیشتر در نقاطی ایجاد میشود که فشار 

ه ای سین ستون مهرهبیشتری بر روی دیسک ایجاد میشود و در 

ای این فشار بیشتر از همه در قسمتی است که بیشترین مقدار 

حرکت را دارد. مهره های پایینی دیسک سینه ای بخصوص مهره 

دوازدهم سینه های که در محل اتصال ستون مهره سینه ای 

کمری قرار دارد تحت بیشترین فشار است پس احتمال هرنی 

 ن مهره بیشتر است. دیسک در ای

هرنی دیسک میتواند بطور ناگهانی و بر اثر تصادف اتومبیل و یا 

سقوط از ارتفاع یا انجام حرکاتی مانند چرخش ناگهانی ستون 

مهره ایجاد شود. احتمال هرنی دیسک ستون مهره سینه ای 

 بیشتر است. شوئرمندر مبتالیان به بیماری 

بیرون زدگی دیسک معموال به سمت پشت است و میتواند بطور 

 2-9مستقیم به نخاع فشار وارد کند. در محدوده مهره های 

ستون مهره سینه ای فشار دیسک بر روی تنها شریان تغذیه کننده ستون مهره در این ناحیه میتواند موجب اختالل 

 و مرگ سلول های آن شود.  جریان خون نخاع

  

 

 جابجایی و فتق دیسک بین مهره ای و فشار به نخاع 

    فتق دیسک ستون مهره ای سینه ای چیست      

    علت و عالئم هرنی دیسک مهره های سینه ای چیست     

 درمان فتق دیسک ستون فقرات سینه ای چیست     
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 عالئم هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای سینه ای چیست

 عالئم این بیماری بسته به محل فشار به نخاع و شدت فشار و اینکه آیا

صدمه دیده یا خیر متغیر است. در غالب اوقات درد اولین عالمت  نخاع

بیمار است. این درد میتواند در پشت قفسه سینه )در وسط و دو طرف( 

 و در جلو قفسه سینه احساس شود.

تواند موجب احساس درد در یک هرنی در مهره های باالیی سینه ای می

یا هر دو اندام فوقانی شود. هرنی در مهره های وسط میتواند موجب 

احساس درد در شکم و قفسه سینه شده و بیمار یا حتی پزشک فکر 

کنند بیمار مشکل قلبی دارد. هرنی در مهره های پایینی سینه ای 

درد کلیه میتواند موجب بروز درد در پشت کمر شده و دردی شبیه به 

ایجاد کند و یا ممکن است درد در کشاله ران یا اندام تحتانی احساس 

 شود.

گاهی اوقات احساس گزگز و بیحسی در محدوده درد وجود دارد. گاهی 

اوقات ممکن است بیمار در عضالت اندام تحتانی یا فوقانی احساس 

 شتهضعف کند. ممکن است اختالالتی در دفع ادرار و مدفوع نیز وجود دا

 باشد. 

تشخیص هرنی دیسک بین مهره ای سینه ای معموال با توجه پزشک به اظهارات بیمار و سپس معاینه وی امکانپذیر 

 و همچنین ام آر آیو  سی تی اسکن، رادیوگرافی سادهمیشود. پزشک برای تشخیص از روش های تصویربرداری مانند 

 د.استفاده میکن نوار عصب و عضلهاز 

    

      

 نوک پیکان جابجایی دیسک و فشار به نخاع را نشان میدهد

 

  درمان فتق دیسک ستون فقرات سینه ای چیست

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ارگی قسمت محیطی دیسک بین مهره ای به علت پ 

قسمت مرکزی آن به پشت جابجا شده و موجب فشار 

بر روی بافت های عصبی نخاع میگردد. این جابجایی 

 دیسک را هرنی یا فتق آن میگویند.

سینه  هره ایدیسک بین مشروع درمان در غالب موارد 

با انجام اقدامات غیر جراحی است و در صورتیکه پس 

از انجام این اقدامات مشکالت بیمار رفع نشد ممکن است نیاز به عمل جراحی وجود داشته باشد. با این حال در مواردی 

حت مار باید فورا تکه عالئم فشار بر روی نخاع وجود داشته باشد و یا مشکالت بیمار بسرعت در حال بدتر شدن باشد بی

 درمان جراحی قرار گیرد. مهمترین اقدامات غیر جراحی در درمان این بیماری عبارتند از

 یکی دو روز استراحت در بستر 

 استفاده از بریس کمر برای یک هفته 

 

    

 مقاالت مرتبط  

 ای چیست فتق دیسک ستون مهره ای سینه     

    علت و عالئم هرنی دیسک مهره های سینه ای چیست     

 درمان فتق دیسک ستون فقرات سینه ای چیست     
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خوراکی در  کورتیکواستروئیدهایشل کننده عضالنی و ندرتا استفاده از  و داروهای ضد التهاباستفاده از  

 موارد انتشار درد به اندام های فوقانی یا تحتانی

 فیزیوتراپی 

ع مانند ضعف اندام فوقانی یا تحتانی، دردی وجود در مواردی که عالئم بیمار پیشرونده باشد و یا عالئم فشار بر روی نخا

داشته باشد که کم نمیشود و یا مشکالتی در ادرار یا مدفوع کردن وجود داشته باشد عمل جراحی فوری ضروری است 

و در مواردی هم که عالئم بیمار پاسخ درمانی مناسبی به اقدامات غیر جراحی ندهد هم بیمار میتواند تحت عمل 

 ر گیرد.جراحی قرا

  

 انواع اعمال جراحی که در درمان این بیماری بکار میروند عبازتند از

به معنای دنده است  costoکوستو  کوستوترانسورسکتومی : 

و منظور از ترانسورس، زائده عرضی مهره بوده و اکتومی 

ectomy ردن است. در عمل به معنای بیرون آو

جراحی از  Costotransversectomyکوستوترانسورسکتومی 

پشت قفسه سینه انجام میشود. جراح قسمتی از دنده در محل 

اتصال به مهره و همچنین زائده عرضی مهره را در دو یا چنده 

مهره مجاور از بدن خارج کرده تا به دیسک بین مهره ای 

هره ای آسیب دیده را دسترسی پیدا کند. سپس دیسک بین م

 Discectomyخارج میکند. 

ترانس به معنی از میان است و  دکمپرشن ترانس توراسیک : 

توراسیک به معنای قفسه سینه است. در این عمل از طریق 

پهلوی بیمار جراح شکافی در بین دنده ها ایجاد کرده و راهی 

به درون قفسه سینه باز میکند سپس به کنار و جلوی دیسک 

ن مهره ای دسترسی پیدا کرده و آن را خارج میکند و به این بی

ترتیب فشار را از روی نخاع برمیدارد. برداشتن فشار را 

 میگویند. Decompressionدکمپرشن 

 

 دکمپرشن ترانس توراسیک                    

      

 کوستوترانسورسکتومی                             
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وچکی که در کنار قفسه از شکاف ک Thoracoscopeدر این روش یک ابزار به نام توراکوسکوپ  توراکوسکوپی : 

سینه ایجاد شده به درون آن فرستاده شده و جراح با استفاده از آن کنار و جلوی مهره ها و دیسک بین مهره 

ای را میبیند و سپس از طریق ابزارهای دیگر که از طریق آن شکاف وارد قفسه سینه میشود دیسک مبتال 

 خارج میگردد

وقتی که در اعمال جراحی باال مقدار  خشک کردن : 

زیادی از دیسک بین مهره ای خارج میشود مهره ها 

ناپایدار میشوند. در این حالت پزشک سعی میکند مهره 

هایی را که دیسک بین آنها را خارج کرده به هم جوش 

را بین بدهد. برای این کار گرافت یا پیوند استخوانی 

مهره ها قرار میدهد و آنها را به کمک پیچ و پالک و سیم 

 به هم متصل میکند.

  

  

     

 یوژن یا خشک کردن مهره هاف                          
 

  تنگی کانال نخاعی در ستون مهره کمری چگونه ایجاد میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

 

یکی از علل شایع کمردرد تنگی 

کانال نخاعی است. تنگی کانال 

نخاعی بیماری افراد میانسال و 

 مسن است.

در درون کانال نخاع میدانیم که 

ارد که از پشت سر استخوانی قرار د

هم قرار گرفتن مهره ها تشکیل شده 

است. اگر به دالیلی این کانال تنگ شود فضای مورد نیاز نخاع کم شده و به آن فشار وارد میشود. این فشار همچنین 

 به اعصابی که از نخاع خارج شده و به اندام تحتانی میرود وارد گشته که موجب بروز عالئم بیماری میشود. کانال

نخاعی در هر قسمتی از مسیر خود میتواند تنگ شود. این تنگی در ستون فقرات گردنی و یا کمری عالئم متفاوتی 

 دارد.

 

 

 تنگی کانال نخاعی کمری چگونه ایجاد میشود

 

     

 مقاالت مرتبط  

 نگی کانال نخاعی در ستون مهره کمری چگونه ایجاد میشودت  

     عالئم تنگی کانال نخاعی در کمر چیست و چگونه تشخیص داده میشود  

 نگی کانال نخاعی کمری به چه صورت درمان میشودت  
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تنگ شدن کانال نخاع به علت رشد استخوان و بافت های دیگر به داخل این کانال است و این رشد بافت های اضافی 

سال دیده میشود. در مرد  53-63ز روند پیری و مسن شدن است. در حقیقت این بیماری معموالً در افراد باالی جزئی ا

 و زن شیوع یکسانی دارد ولی معموالً در خانم ها با عالئم بیشتری بروز کرده و بیشتر نیاز به درمان پیدا میکند.

است. با افزایش سن، دیسک بین مهره ای محتوای آب خود را از  دیسک بین مهره ایشروع این بیماری با پیر شدن  

دست داده و چروکیده و کوچک میشود. کاهش ارتفاع دیسک موجب میشود مهره ها به یکدیگر نزدیک تر شوند و این 

. یکی اینکه سوراخ یا دهانه ای که بین دو مهره مجاور هم و در دو طرف نزدیک شدن مهره ها دو مشکل را ایجاد میکند

آنها قرار دارد تنگ میشود. این دهانه ها محل خروج ریشه های عصبی از نخاع هستند. پس به این اعصاب فشار وارد 

 وارد میشود میشود. مشکل دیگر اینست که با نزدیکتر شدن مهره ها به هم فشار بیشتری به مفاصل بین مهره ها

 مفصل میشود. آرتروز و سائیدگیکه آنهم به نوبه خود موجب 

  

 کانال نخاعی تنگ شده                            کانال نخاعی طبیعی                

 

ختن استخوان های اضافه در اطراف خود میکند. همچنین لیگامان های هر مفصلی که سائیده میشود شروع به سا 

اطراف مفصل هم کلفت تر میشوند. مفاصل بین مهره ای هم همین کار را میکنند. این استخوان های اضافی و 

لیگامان های کلفت شده هم دهانه بین مهره ای و هم کانال نخاع را تنگ تر میکند. مجموعه این عوامل موجب 

ایش فشار بر روی ریشه های عصبی میشوند که در حال خروج از نخاع هستند. در بعضی افراد کانال نخاعی افز

سالگی  33-53بصورت مادرزادی تنگ است. این وضعیت در مردان بیشتر دیده میشود و عالئم آن معموالً در سنین 

  بروز میکند.

 

  و درد پاها است تنگی کانال نخاعی در کمر از علل مهم بیحسی، سنگینی

 

 

 دکتر مهرداد منصوری""

 

لل شایع کمردرد تنگی کانال نخاعی یکی از ع

است. تنگی کانال نخاعی بیماری افراد میانسال 

 و مسن است.

میدانیم که نخاع در درون کانال استخوانی قرار 

ها  مهرهدارد که از پشت سر هم قرار گرفتن 

به دالیلی این کانال تنگ  تشکیل شده است. اگر

شود فضای مورد نیاز نخاع کم شده و به آن فشار 

وارد میشود. این فشار همچنین به اعصابی که از 

 نخاع خارج شده و به اندام تحتانی میرود وارد گشته که موجب بروز عالئم بیماری میشود. 

 

     

 مقاالت مرتبط  

 تنگی کانال نخاعی در ستون مهره کمری چگونه ایجاد میشود  

     عالئم تنگی کانال نخاعی در کمر چیست و چگونه تشخیص داده میشود  

 تنگی کانال نخاعی کمری به چه صورت درمان میشود  
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 عالئم تنگی کانال نخاعی کمر

 مهمترین عالئم عبارتند از

 

  

کمردرد ممکن است باشد و   

ممکن است وجود نداشته 

 باشد.

درد سوزاننده در باسن و اندام  

های تحتانی. این احساس درد 

و سوزش بر اثر همان فشاری 

ریشه های است که روی 

وارد میشود. وقتی  عصبی

اعصابی که در حال خروج از نخاع و رفتن به اندام تحتانی هستند فشرده میشوند درد در محلی احساس 

میشود که آن اعصاب باید در نهایت به آنجا بروند. بطور مثال اگر عصبی که باید به پشت ساق رفته و حس 

 ن کند تحت فشار قرار گیرد درد در پشت ساق احساس میشود.آنجا را تامی

احساس بیحسی یا گزگز و سوزن سوزن شدن در باسن و ران و ساق پا. این مشکل هم بر اثر فشار به  

 اعصاب ایجاد میشود

ضعیف شدن عضالت ران و ساق. وقتی فشار به عصب بیشتر میشود کارکرد حرکتی عصب هم مختل  

ن عصب به آنها میرسد ضعیف میشوند و فرد احساس ضعف و سنگینی در هر دو میشود. عضالتی که آ

اندام تحتانی میکند. ممکن است بیمار کالً توانایی باال آوردن مچ پایش را از دست بدهد و موقع راه رفتن 

 پایش را روی زمین بکشد.

ی بین مهره ای یعنی درد در نشستن و خم شدن به جلو کمتر میشود. در خم شدن به جلو و نشستن فضا 

همان دهانه ای که ذکر کردیم باز تر شده فشار روی عصب کمتر میشود پس عالئم بیمار در این حاالت 

 کاهش پیدا میکند.

  

 تشخیص تنگی کانال نخاعی کمری

رده و ک بعد از اینکه پزشک با بیمار در مورد مشکالتش صحبت کرده و اطالعات الزم را کسب میکند وی را دقیقاً معاینه

در صورت مشکوک شدن به تنگی کانال نخاعی بررسی های پاراکلینیکی را برای بررسی بیشتر انجام میدهد. 

های عصبی باید  میتواند تغییرات کلی را در ستون مهره نشان دهد ولی برای بررسی نخاع و ریشه رادیوگرافی ساده

 از روش های تصویر برداری دیگری استفاده کرد. 

بصورت تزریق دارو در اطراف نخاع و سپس عکس برداری از آن یکی از روش های تشخیصی  میلوگرافیاستفاده از 

داده است.گاهی اوقات پزشک معالج با استفاده از  ام آر آیجای خود را به است. امروزه این روش تا حد زیادی 

 عصبی نخاع را بررسی میکند.یا تست نوار عصب و عضله وضعیت ریشه های  الکترومیوگرافی

 برای درمان تنگی کانال نخاعی هم از روش های غیر جراحی و هم از روش های جراحی استفاده میشود.

       

   

 کانال نخاعی تنگ شده            کانال نخاعی طبیعی               
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  تنگی کانال نخاعی کمری به چه صورت درمان میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

یکی از علل شایع کمردرد تنگی کانال 

نخاعی است. تنگی کانال نخاعی 

 بیماری افراد میانسال و مسن است.

میدانیم که نخاع در درون کانال 

استخوانی قرار دارد که از پشت سر 

هم قرار گرفتن مهره ها تشکیل شده 

است. اگر به دالیلی این کانال تنگ 

شود فضای مورد نیاز نخاع کم شده و به آن فشار وارد میشود. این فشار همچنین به اعصابی که از نخاع خارج شده 

 و به اندام تحتانی میرود وارد گشته که موجب بروز عالئم بیماری میشود. 

 

  

 درمان غیر جراحی تنگی کانال نخاع کمری

ن ها فضای مورد نیاز عصب را برای آن بیشتر نمیکنند ولی بسیاری از بیماران با این درمان ها احساس گرچه این درما

 راحتی بیشتر میکنند. مهمترین آنها عبارتند از :

  

  

شامل انجام  فیزیوتراپی : 

افزایش نرمش هایی برای 

قدرت انعطاف ستون مهره و 

افزایش قدرت عضالت شکم و 

 عضالت اطراف ستون مهره

  

تاثیر آن  کشش ستون مهره : 

 در افراد مختلف متفاوت است و همه به آن عقیده ندارند

  

با کاهش التهاب در اطراف عصب میتوانند شدت عالئم را  سلکسیبمثل بروفن یا  دارو های ضد التهاب : 

 کاهش دهند.

  

 

     

 مقاالت مرتبط  

 تنگی کانال نخاعی در ستون مهره کمری چگونه ایجاد میشود  

    شخیص داده میشودعالئم تنگی کانال نخاعی در کمر چیست و چگونه ت  

 تنگی کانال نخاعی کمری به چه صورت درمان میشود  

       

   

 کانال نخاعی تنگ شده            کانال نخاعی طبیعی           
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با تزریق این داروها در اطراف نخاع به توسط پزشک معالج ممکن است التهاب  تزریق کورتیکوستروئید : 

 کاهش پیدا کرده و درد و عالئم حسی کمتر شوند.

  

 را کاهش دهد. ممکن است در بعضی افراد درد و عالئم طب سوزنی : 

  

 ممکن است در بعضی افراد بتواند درد را کاهش دهد مانیپوالسیون : 

 

 درمان جراحی تنگی کانال نخاع کمری 

در افرادی که به درمان های غیر جراحی جواب کافی نمیدهند و درد و عالئم حسی زندگی روزمره آنها را مختل کرده  

 ای این بیماران استفاده میشود.است استفاده میشود. دو نوع درمان جراحی بر

  

در این روش قسمتی از استخوان های طبیعی مهره، استخوان های اضافی  : Laminectomyالمینکتومی  

هم  Decompressionتشکیل شده و لیگامان های کلفت شده خارج میشوند. این جراحی را دکمپرشن 

 .میگویند چون موجب رفع فشار و کمپرشن از روی اعصاب میشود

  

در کسانی انجام میشود که در آنها سائیدگی مفاصل بین  : Spinal fusionجوش دادن با فیوژن مهره ها  

مهره ای موجب ناپایداری مهره ها شده است. در این روش جراحی بعد از دکمپرشن و برداشتن فشار از 

ستخوان و از وسایل فلزی روی اعصاب، مهره های مجاور به هم جوش داده میشوند. در این روش از پیوند ا

 مانند پیچ و میله ممکن است استفاده شود تا مهره ها زودتر و بهتر جوش بخورند.

 

 بعد از جراحی 

بیمار بعد از چند روز از بیمارستان مرخص میشود. بیمارانی که برای آنها فقط عمل دکمپرشن انجام شده است  

است پزشک ارتوپد برای شما کمربند طبی ) بریس یا کرست( معموالً زودتر از بیمارستان مرخص میشوند. ممکن 

تجویز کند تا از آن در دوران بعد از جراحی استفاده کنید. پزشک شما را تشویق میکند تا هرچه زودتر راه بروید. ممکن 

 است در این دوران نیاز به فیزیوتراپی داشته باشید. 

جام دهید که به کمک آنها قابلیت انعطاف ستون مهره را بیشتر فیزیوتراپ به شما کمک میکند تا نرمش هایی را ان

کرده و قدرت عضالت اطراف ستون مهره و شکم خود را افزایش دهید. اغلب افراد بعد از چند روز تا چند هفته میتوانند 

 دارد. ماه 4-3به کار خود اگر پشت میز باشد برگردند ولی توانایی انجام فعالیت های روزمره نیاز به گذشت 

 عوارض جراحی 

مانند هر جراحی دیگر احتمال خونریزی، عفونت، لخته شدن خون در ساق ها، و مشکالت بدنبال بیهوشی وجود دارد.  

احتمال این عارض کم است. بیماران مسن تر، چاق تر، دیابتیک، آنها که سیگار میکشند و بیمارانی که سابقه بیماری 

خطر عوارض جراحی هستند. بعد از جراحی ممکن است عوارض دیگری هم رخ  های داخلی دارند بیشتر در معرض
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 دهد مثل :

 

 پارگی پرده دور نخاع•   

 جوش نخوردن مهره ها•   

 جابجا شدن پیچ ها و میله ها•   

 آسیب عصبی•   

 نیاز به جراحی مجدد•   

 کم نشدن درد•   

 برگشت درد و دیگر عالئم•   

 نتایج جراحی

  

رصد بیماران از جراحی نتیجه مطلوب میگیرند. جراحی بیشتر درد اندام تحتانی را کاهش میدهد تا درد کمر د 83حدود 

را و باید به یاد داشت که در این بیماران عمل جراحی ممکن است نتواند درد را بطور کامل از بین ببرد همچنین ممکن 

 ی بهبود نیابد.است مشکالت ناشی از فشار به اعصاب در بیمار با عمل جراح

   

  سر خوردن مهره یا اسپوندیلولیستزی )اسپوندیلولیستزیس( از علل کمردرد است

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

مهره به معنای سر خوردن یک  Spondylolysthesisاسپوندیلولیستزی 

شایعترین محل بروز آن محل به سمت جلو روی مهره پایینی است. 

اتصال مهره های کمری به خاجی است یعنی معموالً مهره پنجم 

کمری روی مهره اول خاجی یا ساکروم به سمت جلو سر میخورد. اگر 

این سر خوردن و به جلو آمدن مهره شدید باشد کانال نخاعی تنگ 

 فشار وارد میشود که این خود موجب بروز عالئم عصبی در بیمار میگردد. ریشه های عصبیشده و به 

 

  

 اسپوندیلولیستزی یا سر خوردن مهره چه انواعی دارد

 اسپوندیلولیستزی دو نوع عمده دارد 

 

 

      

   

 مقاالت مرتبط  
 سر خوردن مهره از علل کمردرد است  
   سر خوردن مهره چگونه درمان میشود   
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سر خوردگی مهره ناشی از پیری 

Degenerative spondylolysthesis 

دیسک شروع این بیماری با پیر شدن 

است. با افزایش سن  بین مهره ای

دیسک بین مهره ای محتوای آب خود را 

از دست داده و چروکیده و کوچک 

میشود. کاهش ارتفاع دیسک موجب 

ر میشود مهره ها به یکدیگر نزدیک ت

شوند و این نزدیک شدن مهره ها به 

هم، فشار بیشتری به مفاصل بین مهره 

ها وارد میکند. نتیجه آن سائیدگی 

 مفصل بین مهره ای است. 

بر اثر این سائیدگی، مفصل و لیگامان هایی که مهره را سرجایش نگه میدارند ضعیف میشوند. این ضعف همراه با 

موجب سر خوردن مهره باالیی روی مهره پایینی میشود. سر خوردن مهره مشکالتی که در دیسک ایجاد شده است 

موجب تنگ شدن کانال نخاعی و تنگ شدن محلی است که از آنجا ریشه های عصبی از بین دو مهره خارج میشوند. 

 سال بیشتر است. 53این عارضه در خانم ها و در سنین باالی 

  

  

  

  Spondylolytic spondylolysthesisسر خوردگی اسپوندیلولیتیک 

 

شکسته  Pars interarticularisقسمتی از مهره به نام قسمت بین مفصلی 

میشود. این شکستگی معموالً در زمان نوجوانی ایجاد شده ولی فرد متوجه 

آن نمیشود. سپس در سنین باالتر که دیسک بین مهره ای کم کم محتوای آب 

ه میشود فشار بیشتری به این قسمت وارد خود را از دست داده و چروکید

 شده و موجب میشود کامالً از هم باز شود. نتیجه آن سر خوردن مهره است. 

این عارضه بیشتر در مردان میانسال دیده میشود. چون در این نوع سر 

خوردگی، فقط قسمت تنه مهره به جلو سر میخورد و قسمت های پشتی 

حلی که از آنجا ریشه های عصبی از بین مهره سر جایشان باقی میمانند م

 دو مهره خارج میشوند تنگ نشده و عصب تحت فشار قرار نمیگیرد.

  

 

 عالئم اسپوندیلولیستزی یا سر خوردن مهره 

در نوع اول که ناشی از پیری است بیمار دچار کمردرد است و عالئم ناشی از فشار روی ریشه عصبی مانند درد در  

نی، احساس گزگز و بیحسی در اندام تحتانی و ضعف در پاها دارد. در این بیماران خم شدن به جلو باسن و اندام تحتا

و نشستن موجب کاهش عالئم عصبی میشود چون فضایی که ریشه عصبی از آن خارج میشود را بازتر کرده و فشار 
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رد است که گاهی به اندام روی عصب کاهش میابد. مهم ترین شکایت بیمار در اسپوندیلولیستزی نوع دوم کمرد

 تحتانی انتشار میابد.

 

  سر خوردن مهره یا اسپوندیلولیستزی )اسپوندیلولیستزیس( چگونه درمان میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

به  مهرهبه معنای سر خوردن یک  Spondylolysthesisاسپوندیلولیستزی 

روی مهره پایینی است. شایعترین محل بروز آن محل اتصال  سمت جلو

مهره های کمری به خاجی است یعنی معموالً مهره پنجم کمری روی 

مهره اول خاجی یا ساکروم به سمت جلو سر میخورد. اگر این سر 

خوردن و به جلو آمدن مهره شدید باشد کانال نخاعی تنگ شده و به 

 د که این خود موجب بروز عالئم عصبی در بیمار میگردد.ریشه های عصبی فشار وارد میشو

 

پزشک ارتوپد پس از صحبت با بیمار را جع به مشکالت وی و خصوصیات آنها وی را معاینه میکند. سپس از روش های 

برای کمک به تشخیص استفاده میکند. ذکر این  ام آر آیو  سی تی اسکن و رادیوگرافی سادهتصویربرداری مانند 

ر خوردن مهره دیده شود ولی بیمار هیچ مشکلی نکته مهم است که ممکن است در رادیوگرافی ستون مهره عالئم س

نداشته باشد. این بدان معنی است که بسیاری از موارد سر خوردن مهره به جلو بدون عالمت و درد است. این موارد 

 نیازی به درمان ندارند.

 

سر خوردن مهره یا اسپوندیلولیستزیس را گاهی میتوان با استفاده از روش های 

غیر جراحی درمان کرد و در مواردی ممکن است درمان این بیماری مستلزم 

 استفاده از عمل جراحی باشد.

 

 درمان غیر جراحی اسپوندیلولیستزی

ی بسیاری از بیماران با گرچه این درمان ها سر خوردگی را درست نمیکنند ول 

این درمان ها احساس راحتی بیشتری کرده و مشکالت آنها از بین میرود. 

 مهمترین آنها عبارتند از

شامل انجام نرمش هایی برای افزایش قدرت انعطاف  فیزیوتراپی : 

ستون مهره و افزایش قدرت عضالت شکم و عضالت اطراف ستون 

 مهره

با کاهش التهاب در اطراف عصب میتوانند شدت عالئم را  سلکسیبفن یا مثل برو داروهای ضد التهابی : 

 کاهش دهند.

با تزریق این داروها در اطراف نخاع به توسط پزشک معالج ممکن است التهاب  تزریق کورتیکوستروئید : 

 عالئم حسی کمتر شوند. کاهش پیدا کرده و درد و

 

     

  
 مقاالت مرتبط  
 سر خوردن مهره از علل کمردرد است  
     سر خوردن مهره چگونه درمان میشود  

           

   
 فشار بر روی ریشه عصبی در فورامن       

 هره پایینیبدنبال سر خوردن مهره باالیی روی م
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 درمان جراحی اسپوندیلولیستزی

ماه درمان های غیر جراحی جواب  3-6در سر خوردگی ناشی از پیری که به 

ماه درمان  6-24کافی نمیدهند و در سر خوردگی های اسپوندیلولیتیک که به 

ار را های غیر جراحی جواب نمیدهند و درد و عالئم حسی زندگی روزمره بیم

 مختل کرده است از جراحی استفاده میشود.

  

وقتی سر خوردگی یا عالئم عصبی در حال پیشرفت است هم معموالً پزشک  

ارتوپد تصمیم به جراحی میگیرد. درمان جراحی که برای این بیماران استفاده 

است. در این روش قسمتی از  Laminectomyمیشود انجام المینکتومی 

ی مهره که المینا نامیده میشود خارج میگردد. این جراحی را استخوان های طبیع

هم میگویند چون موجب رفع فشار و کمپرشن از  Decompressionدکمپرشن 

 روی اعصاب میشود. 

 

بعد از دکمپرشن و برداشتن فشار از روی اعصاب، مهره های مجاور به هم جوش داده میشوند. در این روش از پیوند 

 یل فلزی مانند پیچ و میله ممکن است استفاده شود تا مهره ها زودتر و بهتر جوش بخورند.استخوان و از وسا

  

       

 

 

 پیشگیری از کمر درد
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 توصیه های عمومی -کمر درد و پیشگیری  

 چگونه درست سر پا بایستیم -کمر درد و پیشگیری  

 چگونه درست بنشینیم -کمر درد و پیشگیری  

 چگونه درست بخوابیم -پیشگیری  کمر درد و 

 چگونه درست اجسام را بلند کنیم -کمر درد و پیشگیری  

 نیمچگونه درست رانندگی ک -کمر درد و پیشگیری  

 چگونه درست در منزل کار کنیم -کمر درد و پیشگیری  

 چگونه درست ورزش کنیم -کمر درد و پیشگیری  

 خانمی که تازه مادر شده چه کند تا کمر درد نگیرد -کمر درد و پیشگیری  

 
 کمردرد در بچه ها و کیف و کوله پشتی مدرسه

  توصیه های عمومی -درد و پیشگیری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

ها قابل پیشگیری هستند. بسیاری  کمر درداکثر 

ر درد ها به این علت ایجاد میشوند که ما از کم

نمیدانیم چطور از کمر خود مراقبت کنیم. کلید 

پیشگیری در اکثر کمردرد ها اینست که از فشار 

زیاد به کمر خود جلوگیری کنیم. معنای این جمله 

این نیست که هیچ کاری نکنیم بلکه باید یاد 

بگیریم فعالیت های روزمره خود را چگونه انجام 

هیم تا کمر تحت فشار بیش از تحملش قرار د

 نگیرد.

در پیشگیری از کمردرد مهم ترین اصل جلوگیری 

و کمردرد  ستون مهرهاز افزایش قوس کمر است. افرایش قوس کمری میتواند موجب افزایش فشار به 

رات در ناحیه کمر بصورتی است که به سمت جلو تحدب دارد. افزایش این تحدب که شود. قوس ستون فق

نام دارد. افزایش  Lordosisمعموالً به علت ضعف عضالت شکم و عضالت ستون مهره ایجاد میشود لوردوز 

 میشود.موجب بروز کمردرد  لوردوز

 

 مهمترین توصیه های عمومی برای کاهش احتمال ابتال به کمردرد باید رعایت شوند عبارتند از

  

 

      

  
 مقاالت مرتبط  

 
 توصیه های عمومی  
 چگونه درست سر پا بایستیم  
 چگونه درست بنشینیم  
 چگونه درست بخوابیم  
 چگونه درست اجسام را بلند کنیم  
 چگونه درست رانندگی کنیم  
 چگونه درست در منزل کار کنیم  
 درست ورزش کنیم چگونه  
     خانمی که تازه مادر شده چه کند تا کمر درد نگیرد  
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هر چه وزن شما بیشتر باشد فشار بیشتری روی ستون مهره وارد شده و احتمال کمردرد بیشتر  

 میشود. پس وزن خود را کم کنید

 ص در تابستان زیر کولر نخوابید.در مجاورت باد مستقیم پنکه و کولر قرار نگیرید و بخصو 

 موجب افزایش درد کمر شما میشود. از آن اجتناب کنید سیگارکشیدن  

قبل از انجام هر ورزشی ابتدا بدن خود را با انجام نرمش های کششی گرم کرده و سپس ورزش  

انی ورزش بدون آمادگی موجب آسیب عضالت و لیگامان ها و بروز کمر درد کنید. شروع ناگه

 میشود.

استفاده از کمربند طبی فقط در مواردی که کمردرد حاد وجود دارد آنهم برای چند روز اشکالی  

ندارد ولی استفاده بلند مدت از این کمربند ها مضر است. استفاده دائمی از کمربندهای طبی 

برای مستقیم نگه داشتن ستون فقرات به کمربند تکیه کرده و عضالت کمر و موجب میشود فرد 

شکم خود را رها کنید. نتیجه اینست که در بلند مدت عضالت شکم و ستون مهره ضعیف شده و این 

ضعف موجب افزایش شدت کمردرد میشود. پس به یاد داشته باشید که استفاده از کمربند طبی 

 .باید به مدت کوتاهی باشد

 بهترین راه مقابله با کمردرد تقویت کردن عضالت کمر با انجام نرمش های مخصوص طبی است. 

 

  

  چگونه درست سر پا بایستیم -کمر درد و پیشگیری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ها قابل پیشگیری هستند. بسیاری  کمر درداکثر 

از کمر درد ها به این علت ایجاد میشوند که ما 

نمیدانیم چطور از کمر خود مراقبت کنیم. کلید 

از فشار  پیشگیری در اکثر کمردرد ها اینست که

زیاد به کمر خود جلوگیری کنیم. معنای این جمله 

این نیست که هیچ کاری نکنیم بلکه باید یاد بگیریم 

فعالیت های روزمره خود را چگونه انجام دهیم تا 

 کمر تحت فشار بیش از تحملش قرار نگیرد. 

در پیشگیری از کمردرد مهم ترین اصل جلوگیری از 

ش قوس کمری افزایش قوس کمر است. افرای

و  ستون مهرهمیتواند موجب افزایش فشار به 

کمردرد شود. قوس ستون فقرات در ناحیه کمر بصورتی است که به سمت جلو تحدب دارد. افزایش این 

نام دارد.  Lordosisهره ایجاد میشود لوردوز تحدب که معموالً به علت ضعف عضالت شکم و عضالت ستون م

 موجب بروز کمردرد میشود. لوردوزافزایش 

 

 مهمترین مواردی که در هنگام ایستادن برای کاهش احتمال ابتال به کمردرد باید رعایت شوند عبارتند از

 

      

  
 مقاالت مرتبط  

 
 توصیه های عمومی  
 چگونه درست سر پا بایستیم  
 چگونه درست بنشینیم  
 چگونه درست بخوابیم  
 چگونه درست اجسام را بلند کنیم  
 چگونه درست رانندگی کنیم  
 چگونه درست در منزل کار کنیم  
 چگونه درست ورزش کنیم  
    تا کمر درد نگیرد خانمی که تازه مادر شده چه کند   
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کمر بصورت لوردوز همیشه با چرخش لگن همراه است و با افزایش این قوس، افزایش قوس   

شکم بیمار به جلو آمده و باسن به عقب میرود. در هنگام ایستادن باید سعی کنیم مستقیم 

ایستاده و کمر خود را تا حد امکان صاف و مستقیم نگه داریم. شکم خود را به جلو و باسن را به 

 ه بایستیم مانند اینکه میخواهیم سر خود را به سقف آسمان بچسبانیم.عقب ندهیم. صاف و کشید

 

  

 نادرست             درست     

شکم بزرگ موجب افزایش لوردوز کمر میشود که آنهم به نوبه خود موجب فشار بیشتر به ستون  

د که در ماه های مهره و کمردرد میشود. اگر شکم بزرگی دارید آنرا کوچک کنید. در خانم های باردار

آخر بارداری شکم خیلی بزری پیدا میکنند میتوان با بستن کمربند های خاصی به زیر شکم ثوس 

 کمر را کاهش داد.

 

  
 چرخش لگن و افزایش قوس کمر با یکدیگر هستند          قوس کمر طبیعی       افزایش قوس کمر     

ش قوس کمری موجب کمردرد شود از پوشیدن این پوشیدن کفش های پاشنه بلند میتواند با افزای 

 کفش ها پرهیز کنید.

ایستادن به مدت طوالنی هم برای کمر مضر است. اگر مجبورید برای مدت طوالنی بایستید باید  

مرتب وضعیت ایستادن خود را عوض کنید و هر چند وقت یک بار این پا و آن پا کنید به عبارت دیگر 

 ا روی پای راست و مدتی روی پای چپ بیندازید.مدتی وزن خود ر

سانتیمتر بلند است بگذاریم و هرچند  43راه دیگر اینست که یک پا را روی یک چهار پایه که حدود  

وقت یکبار جای پاها را عوض کنیم. این کار بخصوص برای خانم هاییکه مجبورند مدت زیادی در 
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یا در کسانی که مدت  جلوی ظرفشویی یا اطو بایستند و کار کنند و

زیادی در یک صف می ایستند یا معلم ها که مدت زیادی جلوی تخته 

 سیاه می ایستند مفید است.

 

       

 

  چگونه درست بنشینیم -کمر درد و پیشگیری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ها قابل پیشگیری هستند. بسیاری  کمر درداکثر 

از کمر درد ها به این علت ایجاد میشوند که ما 

نمیدانیم چطور از کمر خود مراقبت کنیم. کلید 

د ها اینست که از فشار پیشگیری در اکثر کمردر

زیاد به کمر خود جلوگیری کنیم. معنای این جمله 

این نیست که هیچ کاری نکنیم بلکه باید یاد بگیریم 

فعالیت های روزمره خود را چگونه انجام دهیم تا 

 کمر تحت فشار بیش از تحملش قرار نگیرد. 

در پیشگیری از کمردرد مهم ترین اصل جلوگیری از 

مر است. افرایش قوس کمری افزایش قوس ک

و  ستون مهرهمیتواند موجب افزایش فشار به 

کمردرد شود. قوس ستون فقرات در ناحیه کمر 

 بصورتی است که به سمت جلو تحدب دارد. افزایش این تحدب که معموالً به علت ضعف عضالت شکم و

 موجب بروز کمردرد میشود. لوردوزنام دارد. افزایش  Lordosisعضالت ستون مهره ایجاد میشود لوردوز 

 

 مهمترین مواردی که در هنگام نشستن برای کاهش احتمال ابتال به کمردرد باید رعایت شوند عبارتند از

  

در هنگام نشستن روی صندلی باید ارتفاع نشیمن صندلی طوری تنظیم شود که وقتی کف پا روی   

زمین قرار میگیرد زانوها مختصری از سطح لگن باالتر باشند. اگر نشیمن صندلی بلند است میتوانید 

 زیرپایی کوچکی در زیر کف پا ها بگذارید تا زانوهای شما باالتر بیاید.

 

      

  
 ت مرتبطمقاال  

 
 توصیه های عمومی  
 چگونه درست سر پا بایستیم  
 چگونه درست بنشینیم  
 چگونه درست بخوابیم  
 چگونه درست اجسام را بلند کنیم  
 چگونه درست رانندگی کنیم  
 چگونه درست در منزل کار کنیم  
 چگونه درست ورزش کنیم  
    ر شده چه کند تا کمر درد نگیرد خانمی که تازه ماد  
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که یک ران را روی ران دیگر قرار دهید میتواند موجب کاهش قوس کمر شود و  نشستن در وضعیتی 

 مفید است.

در هنگام نشستن روی زمین مفصل لگن و زانوهای خود را در وضعیتی قرار دهید که قوس کمر  

 شما کم شود.

ندلی تکیه داده کمر شما باید کامالً به پشتی ص 

باشد و فاصله شما تا میز کار نباید طوری باشد 

 که مجبور باشید به جلو خم شوید. 

در بسیاری اوقات گذاشتن یک بالشت کوچک ) یا  

بالشت های طبی که به همین منظور درست 

شده اند( در پایین پشت کمر تکیه دادن به 

 صندلی را راحتتر میکند. 

باشد تا ساعد خود اگر صندلی دسته هم داشته  

را روی آن بگذارید فشار روی کمر شما کمتر 

 میشود

 از صندلی چرخدار یا دوار استفاده نکنید. 

بر روی نیمکت هایی که تعداد زیادی نشسته اند  

 و جا برای نشستن کم است ننشینید.

هیچوقت نباید به مدت طوالنی در یک محل  

 راه بروید.بنشینید. هر نیم ساعت بلند شده و چند دقیقه 

 

 

        

 درست                 غلط                   

 

  چگونه درست بخوابیم -کمر درد و پیشگیری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ها قابل پیشگیری هستند. بسیاری  کمر درداکثر 

از کمر درد ها به این علت ایجاد میشوند که ما 

نمیدانیم چطور از کمر خود مراقبت کنیم. کلید 

پیشگیری در اکثر کمردرد ها اینست که از فشار 

زیاد به کمر خود جلوگیری کنیم. معنای این جمله 

ریم بلکه باید یاد بگی این نیست که هیچ کاری نکنیم

فعالیت های روزمره خود را چگونه انجام دهیم تا 

 کمر تحت فشار بیش از تحملش قرار نگیرد. 

در پیشگیری از کمردرد مهم ترین اصل جلوگیری از 

افزایش قوس کمر است. افرایش قوس کمری 

و  ستون مهرهمیتواند موجب افزایش فشار به 

 

      

  
 مقاالت مرتبط  

 
 یتوصیه های عموم  
 چگونه درست سر پا بایستیم  
 چگونه درست بنشینیم  
 چگونه درست بخوابیم  
 چگونه درست اجسام را بلند کنیم  
 چگونه درست رانندگی کنیم  
 چگونه درست در منزل کار کنیم  
 چگونه درست ورزش کنیم  
     خانمی که تازه مادر شده چه کند تا کمر درد نگیرد  
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کمردرد شود. قوس ستون فقرات در ناحیه کمر بصورتی است که به سمت جلو تحدب دارد. افزایش این 

نام دارد.  Lordosisتحدب که معموالً به علت ضعف عضالت شکم و عضالت ستون مهره ایجاد میشود لوردوز 

 موجب بروز کمردرد میشود. لوردوزافزایش 

 مهمترین مواردی که در هنگام خوابیدن برای کاهش احتمال ابتال به کمردرد باید رعایت شوند عبارتند از

هیچوقت روی شکم نخوابید. خوابیدن روی شکم موجب افزایش قوس کمر میشود و آنهم درد کمر   

 کند.را بیشتر می

اگر به پشت و بصورت طاق باز میخوابید بهتر است یک بالشت را زیر زانوهای خود بگذارید. این کار  

موجب کاهش قوس کمر شما میشود. دقت کنید که بالشت را زیر ساق نگذارید چون قوس کمر را 

 بیشتر میکند

         

در این حالت باید پاها را کمی  بهترین وضعیت خوابیدن اینست که به پهلوی چپ یا راست بخوابیم. 

خم کنیم یعنی مفاصل ران و زانو را در حالت کمی خم شده نگه داریم. این کار موب کاهش قوس 

کمر میشود. اگر یک بالشت کم ارتفاع را بین ران ها و زانوها بگذاریم و پای باالیی را کمی جلوتر از 

 پای زیری بیاوریم خواب راحت تری خواهیم داشت.

وقع خوابیدن دست های خود را به باالی سرتان نبرید بلکه آنها را در پهلوی خود قرار دهید. باال در م 

 بردن دست موجب افزایش قوس کمر میشود.

در هنگام بلند شدن از تختخواب ابتدا بر روی یکی از شانه های خود بچرخید، سپس با تکیه کردن  

دهید. در همین حال زانوی خود را به لبه تخت برده دست زیرین بر تخت تنه خود را به سمت باال هل 

و ساق هایتان را از لبه تخت آویزان کنید. سپس کامال بنشینید. چند لحظه تامل کنید و سپس 

 برخیزید.

  

 برای خوابیدن از چه تختی استفاده کنیم

 نوع تختی که برای خوابیدن استفاده میکنیم بسیار مهم است.

ا نرم استفاده نکنید. این تشک ها موجب تغییر در قوس های کمر میشود هرگز از تشک های فنری ی 

 و کمر درد را بیشتر میکند.

بهترین زیر انداز برای خوابیدن آنهایی هستند که سفت ترند. خوابیدن روی تشک های پنبه ای یا  

 تشک های خوشخواب که سفت باشند مفید است.
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ت بخوابند چون خوابیدن در این حالت ممکن است افراد مسن نباید روی زمین خالی یا خیلی سف 

 موجب ایجاد زخم های فشاری شود.

  

  چگونه درست اجسام را بلند کنیم -کمر درد و پیشگیری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ها قابل پیشگیری هستند. بسیاری  کمر درداکثر 

از کمر درد ها به این علت ایجاد میشوند که ما 

نمیدانیم چطور از کمر خود مراقبت کنیم. کلید 

 پیشگیری در اکثر کمردرد ها اینست که از فشار

زیاد به کمر خود جلوگیری کنیم. معنای این جمله 

این نیست که هیچ کاری نکنیم بلکه باید یاد بگیریم 

فعالیت های روزمره خود را چگونه انجام دهیم تا 

 کمر تحت فشار بیش از تحملش قرار نگیرد. 

در پیشگیری از کمردرد مهم ترین اصل جلوگیری از 

ری افزایش قوس کمر است. افرایش قوس کم

و  ستون مهرهمیتواند موجب افزایش فشار به 

کمردرد شود. قوس ستون فقرات در ناحیه کمر بصورتی است که به سمت جلو تحدب دارد. افزایش این 

نام دارد.  Lordosisد میشود لوردوز تحدب که معموالً به علت ضعف عضالت شکم و عضالت ستون مهره ایجا

 موجب بروز کمردرد میشود. لوردوزافزایش 

 

بلند کردن و حمل کردن اشیاء سنگین فشار زیادی را به ستون مهره وارد میکند. اکثر کمردرد ها با بلند کردن  

 روع میشود. یک جسم سنگین ش

مهمترین مواردی که در هنگام بلند کردن اجسام برای کاهش احتمال ابتال به کمردرد باید رعایت شوند 

 عبارتند از

 

 

 

 

 

      

  
 مقاالت مرتبط  

 
 توصیه های عمومی  
 چگونه درست سر پا بایستیم  
 چگونه درست بنشینیم  
 چگونه درست بخوابیم  
 چگونه درست اجسام را بلند کنیم  
 چگونه درست رانندگی کنیم  
 چگونه درست در منزل کار کنیم  
 چگونه درست ورزش کنیم  
     رد نگیردخانمی که تازه مادر شده چه کند تا کمر د  
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قبل از بلند کردن جسم اول باید مطمئن شوید خیلی سنگین نیست. بلند کردن جسمی که  

حد سنگین است برای بلند  سنگینی آن در حد تحمل شما نباشد موجب کمردرد میشود. اگر بیش از

 کردن آن کمک بگیرید.

هیچوقت برای بلند کردن جسمی که روی زمین است با زانوی کشیده، کمر خود را به جلو خم نکنید  

 حتی اگر آن جسم سبک باشد.

برای بلند کردن، تا آنجا که ممکن است نزدیک به جسم قرار بگیرید، پاهای خود را قدری بازتر کنید،  

خود را خم کرده و تنه خود راپایین آورده یا کامال بنشینید. کمرتان را صاف گرفته و خم زانو های 

نکنید. موقع بلند کردن جسم عضالت شکمتان را منقبض کنید. با خم و راست کردن زانوهایتان 

 جسم را بلند کنید نه با خم و راست کردن کمرتان.

 

بدن خود نزدیک نگه دارید و کمرتان را صاف نگه وقتی جسم را حمل میکنید تا حد ممکن آنرا به   

 دارید. 

در حین حمل جسم ناگهان به طرفین نچرخید. اگر میخواهید جسم را به طرف چپ یا راست بگذارید  

 از کمر نچرخید بلکه کامالً جهت کل بدنتان را به طرفین بچرخانید. 

دن رعایت کرده اید به خاطر موقع به زمین گذاشتن جسم همان دستوراتی را که موقع بلند کر 

 داشته باشید.

 اجسام سنگین را به تنهایی از صندوق عقب ماشین خارج نکنید. 

 وقتی یک مبل یا میز بین شما و پنجره است برای باز کردن پنجره به جلو خم نشوید. 

وقتی میخواهید یک جسم سنگین را در یک قفسه بگذارید تا حد امکان به قفسه نزدیک شوید.  

یتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز کرده و یک پا را کمی جلوتر از پای دیگر قرار دهید. به پاها

جلو خم نشوید و جسم را از بدنتان دور نکنید. اگر قفسه در حد ارتفاع سینه شماست ابتدا در 

سپس جسم  حالیکه آرنج هایتان در دو طرف بدنتان قرار دارند جسم را در حد سینه تان باال آورده و

 را روی قفسه قرار داده و با کف دستانتان آنرا به داخل قفسه هل بدهید.

 

 

 

 ابتدا ببینید آیا میتوانید به تنهایی جسم را بلند کنید -2

 کامالً به جسم نزدیک شده و پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کنید -4

 یدکمر خود را صاف نگه دارید و زانوهایتان را خم کن -3
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 دست خود را در زیر جسم قرار دهید -2

 به جلو نگاه کنید -5

 زانوهایتان را صاف کرده و بلند شوید -6

 آرنج هایتان را در دو طرف تنه نگه دارید -7

جسم را در حین حرکت کردن به تنه خود  -8

 نزدیک نگه دارید

 به جلو نگاه کرده و مسیر خود را ببینید -9

 

 

مل میکنید اگر یک کیف سنگین را ح 

گاهی آنرا در دست راست و گاهی در 

 دست چپ بگیرید.

 

   

  چگونه درست رانندگی کنیم -کمر درد و پیشگیری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ها قابل پیشگیری هستند. بسیاری از  کمر درداکثر 

کمر درد ها به این علت ایجاد میشوند که ما 

نمیدانیم چطور از کمر خود مراقبت کنیم. کلید 

پیشگیری در اکثر کمردرد ها اینست که از فشار 

ری کنیم. معنای این جمله زیاد به کمر خود جلوگی

این نیست که هیچ کاری نکنیم بلکه باید یاد بگیریم 

فعالیت های روزمره خود را چگونه انجام دهیم تا 

 کمر تحت فشار بیش از تحملش قرار نگیرد. 

در پیشگیری از کمردرد مهم ترین اصل جلوگیری از 

افزایش قوس کمر است. افرایش قوس کمری 

و  ستون مهرهفشار به  میتواند موجب افزایش

کمردرد شود. قوس ستون فقرات در ناحیه کمر بصورتی است که به سمت جلو تحدب دارد. افزایش این 

نام دارد.  Lordosisتحدب که معموالً به علت ضعف عضالت شکم و عضالت ستون مهره ایجاد میشود لوردوز 

 موجب بروز کمردرد میشود. لوردوزافزایش 

 مهمترین مواردی که در هنگام رانندگی برای کاهش احتمال ابتال به کمردرد باید رعایت شوند عبارتند از

  

نشستن زانوهای شما کمی از نشیمن شما باالتر صندلی خود را آنقدر جلو بکشید که در هنگام  

قرار گیرد. بدترین حالت اینست که مجبور شویم برای اینکه پای ما به پدال ها برسد پاهای خود را 

 کامال به جلو بکشیم.

 

      

  
 مقاالت مرتبط  

 
 توصیه های عمومی  
 چگونه درست سر پا بایستیم  
 چگونه درست بنشینیم  
 چگونه درست بخوابیم  
 چگونه درست اجسام را بلند کنیم  
 چگونه درست رانندگی کنیم  
 چگونه درست در منزل کار کنیم  
 چگونه درست ورزش کنیم  
    خانمی که تازه مادر شده چه کند تا کمر درد نگیرد  
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 در هنگام رانندگی به پشتی صندلی تکیه بدهید. 

ا یک ساعت توقف کرده و چند به مدت طوالنی رانندگی نکنید. در سفر های طوالنی هر نیم ت       

 دقیقه راه بروید. سپس مجددا به سفر خود ادامه دهید.

صندلی اتومبیل در راحتی کمر بسیار مهم است. در حد امکان از اتومبیلی استفاده کنید که در  

طراحی صندلی آن نکات ضروری رعایت شده باشد. صندلی نباید طوری باشد که در هنگام نشستن 

 شما زیاد شود. گاهی اوقات قرار دادن یک بالشتک کوچک پشت کمر مفید است. در آن قوس کمر

        

 

  

 

  

   

  

در هنگام رانندگی از کمربند ایمنی استفاده کنید. اگر کمربند نبسته باشید در صورت تصادف فشار  

 زیادی به کمر شما وارد میشود.

ن کار را در حالت نشسته انجام داده و به جلو اگر مجبور هستید چرخ اتومبیل خود را عوض کنید ای 

 خم نشوید.

اگر کمردرد دارید هرگز اتومبیل را هل ندهید. اگر هم کمردرد ندارید بهترین روش هل دادن اتومبیل  

 اینست که پشت به آن قرار گرفته و آنرا هل بدهید.

   

  چگونه درست در منزل کار کنیم -کمر درد و پیشگیری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ها قابل پیشگیری هستند. بسیاری از  کمر درداکثر 

به این علت ایجاد میشوند که ما  کمر درد ها

نمیدانیم چطور از کمر خود مراقبت کنیم. کلید 

پیشگیری در اکثر کمردرد ها اینست که از فشار 

زیاد به کمر خود جلوگیری کنیم. معنای این جمله 

این نیست که هیچ کاری نکنیم بلکه باید یاد بگیریم 

 

      

  
 مقاالت مرتبط  

 
 توصیه های عمومی  
 چگونه درست سر پا بایستیم  
 چگونه درست بنشینیم  
 چگونه درست بخوابیم  
 چگونه درست اجسام را بلند کنیم  
 چگونه درست رانندگی کنیم  
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فعالیت های روزمره خود را چگونه انجام دهیم تا 

 مر تحت فشار بیش از تحملش قرار نگیرد. ک

در پیشگیری از کمردرد مهم ترین اصل جلوگیری از 

افزایش قوس کمر است. افرایش قوس کمری 

ناحیه کمر بصورتی است و کمردرد شود. قوس ستون فقرات در  ستون مهرهمیتواند موجب افزایش فشار به 

که به سمت جلو تحدب دارد. افزایش این تحدب که معموالً به علت ضعف عضالت شکم و عضالت ستون مهره 

 موجب بروز کمردرد میشود. لوردوزنام دارد. افزایش  Lordosisایجاد میشود لوردوز 

 مهمترین مواردی که در هنگام کار در منزل برای کاهش احتمال ابتال به کمردرد باید رعایت شوند عبارتند از

  

قبل از انجام کارهایی مانند باغبانی، چمن زنی، برف روبی ابتداد نرمش های کششی انجام داده و  

 بدن خود را برای انجام آن آماده کنید.

ارید خود را زیاد خسته نکنید و کار را ته مقدار کم انجام دهید. قبل از اگر به انجام این کارها عادت ند 

 انجام کار اگر کمر خود را با یک شال محکم ببندید به کمر شما فشار کمتری وارد میشود.

جارو زدن با جاروی دستی کوتاه به شدت به کمر شما فشار وارد میکند. اگر کمردرد دارید از انجام  

 اگر کمردرد ندارید به مدت طوالنی از آن استفاده نکنید.آن اجتناب کنید و 

 در روزهای سرد برای کار در فضای باز لباس گرم پوشیده و با یک شال کمر خود را ببندید 

در تابستان اگر مدتی در فضای باز کار کرده و عرق کرده اید بطور ناگهانی وارد ساختمانی که با  

 کولر سرد شده است نشوید.

 یادی انجام داده اید بعد از آن یک ربع ساعت استراحت کنید.اگر کار ز 

 اگر کار زیاد است آن را به قسمت های کوچکتر تقسیم کرده و در بین آنها چند دقیقه استراحت کنید. 

  

 چگونه درست در منزل کار کنیم  
 ورزش کنیمچگونه درست   
    خانمی که تازه مادر شده چه کند تا کمر درد نگیرد  

 

 

 

  چگونه درست ورزش کنیم -کمر درد و پیشگیری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ها قابل پیشگیری هستند. بسیاری از  کمر درداکثر 

کمر درد ها به این علت ایجاد میشوند که ما 

ر خود مراقبت کنیم. کلید نمیدانیم چطور از کم

پیشگیری در اکثر کمردرد ها اینست که از فشار 

زیاد به کمر خود جلوگیری کنیم. معنای این جمله 

این نیست که هیچ کاری نکنیم بلکه باید یاد بگیریم 

فعالیت های روزمره خود را چگونه انجام دهیم تا 

 کمر تحت فشار بیش از تحملش قرار نگیرد. 

 

      

  
 مقاالت مرتبط  

 
 توصیه های عمومی  
 چگونه درست سر پا بایستیم  
 چگونه درست بنشینیم  
 چگونه درست بخوابیم  
 چگونه درست اجسام را بلند کنیم  
 چگونه درست رانندگی کنیم  
 چگونه درست در منزل کار کنیم  
 چگونه درست ورزش کنیم  

www.ParsBook.org

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/192
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/192
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1330
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1330
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1277
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/200
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/200
http://www.iranorthoped.ir/fa/mansouri
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/193
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/193
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1276
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1276
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/197
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1271
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1272
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1273
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1274
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1275
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


ز کمردرد مهم ترین اصل جلوگیری از در پیشگیری ا

افزایش قوس کمر است. افرایش قوس کمری 

و  ستون مهرهمیتواند موجب افزایش فشار به 

یش این کمردرد شود. قوس ستون فقرات در ناحیه کمر بصورتی است که به سمت جلو تحدب دارد. افزا

نام دارد.  Lordosisتحدب که معموالً به علت ضعف عضالت شکم و عضالت ستون مهره ایجاد میشود لوردوز 

 موجب بروز کمردرد میشود. لوردوزافزایش 

 بتال به کمردرد باید رعایت شوند عبارتند ازمهمترین مواردی که در هنگام ورزش برای کاهش احتمال ا

 

 انجام حرکات ورزشی زیر برای کسانی که کمردرد دارند مضر است.

 در حالت ایستاده خم شدن به جلو و رساندن دست ها به زمین بدون خم کردن زانو 

 در حالت ایستاده خم شدن به پشت 

 وخوابیدن به پشت و بلند کردن مستقیم پا بدون خم کردن زان 

 بلند کردن اشیاء سنگین بخصوص بلند کردن اجسام و بردن آنها به باالی سر 

  

 ورزش های زیر برای کمردرد خوب است

برای کسانی که کمردرد دارند شنا ورزش بسیار خوبی است. انجام شنای سینه یا کرال از دیگر  

هنگام شنا باید دقت روش های شنا مفیدتر است. شنای قورباغه یا پروانه زیاد مناسب نیست. در 

 شود تا سر زیاد به بیرون از آب نیاید چون موجب افزایش قوس کمر میشود.

 دوچرخه سواری چه ثابت و چه متحرک برای کمردرد مفید است. 

باال رفتن از پله به علت اینکه فرد کمر خود را کمی به جلو خم میکند مفید است ولی پایین آمدن از  

 را بیشتر میکند مضر است. پله به علت اینکه قوس کمر

 

     خانمی که تازه مادر شده چه کند تا کمر درد نگیرد  
 

 

 

  خانمی که تازه مادر شده چه کند تا کمر درد نگیرد -کمر درد و پیشگیری 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

ها قابل پیشگیری هستند. بسیاری از کمر درد ها به  کمر درداکثر 

این علت ایجاد میشوند که ما نمیدانیم چطور از کمر خود مراقبت 

کنیم. کلید پیشگیری در اکثر کمردرد ها اینست که از فشار زیاد به 

نای این جمله این نیست که هیچ کاری کمر خود جلوگیری کنیم. مع

نکنیم بلکه باید یاد بگیریم فعالیت های روزمره خود را چگونه انجام 

 دهیم تا کمر تحت فشار بیش از تحملش قرار نگیرد. 

 

      

  

 مقاالت مرتبط  
 

 توصیه های عمومی  
 چگونه درست سر پا بایستیم  
 چگونه درست بنشینیم  
 چگونه درست بخوابیم  
 چگونه درست اجسام را بلند کنیم  
 چگونه درست رانندگی کنیم  
 چگونه درست در منزل کار کنیم  
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در پیشگیری از کمردرد مهم ترین اصل جلوگیری از افزایش قوس 

کمر است. افرایش قوس کمری میتواند موجب افزایش فشار به 

و کمردرد شود. قوس ستون فقرات در ناحیه کمر  ستون مهره

بصورتی است که به سمت جلو تحدب دارد. افزایش این تحدب که معموالً به علت ضعف عضالت شکم و 

 موجب بروز کمردرد میشود. لوردوزافزایش  نام دارد. Lordosisعضالت ستون مهره ایجاد میشود لوردوز 

کمردرد یکی از مشکالت شایع دوران بارداری است ولی معموالً در دو هفته اول بعد از زایمان فروکش میکند. 

وزادش را مرتبا بلند کرده و بغل میکند کمردرد مجدداً با این حال ممکن است بعد از مدتی به علت اینکه مادر ن

کیلویی  2-5بروز کند. هرچه نوزاد بزرگتر میشود مادر باید وزن بیشتری را بلند کند. روزهای اول مادر یک نوزاد 

دو کیلو و بعد از  8-9را بارها بلند میکند. شاید متجاوز از پنجاه بار در طول روز. ولی بعد یکسال وزن بچه به 

 کیلو میرسد. 25سال به 

 در زیر راه هایی ارائه شده اند تا مادرانی که تازه بچه دار شده اند کمتر دچار کمردرد شوند. 

بعد از هر زایمان خانم ها باید نرمش های مخصوصی را انجام دهند تا قوام و قدرت عضالت جدار  

کنید. البته در صورتی که زایمان با  شکم به حالت طبیعی برگردد. این نرمش ها را هرچه زودتر شروع

سزارین بوده است معموالً نرمش ها بعد از شش هفته از زایمان شروع میشود. نرمش هایی را که 

 در سایت آمده است هم میتوان انجام داد.

 باید بتوانید در عرض شش هفته اول بعد از زایمان وزن خود را به حد قبل از بارداری برسانید. 

کردن بچه او را تا حد ممکن به بدن خود نزدیک کنید. بچه را دور از بدن نگه ندارید. در حین  قبل از بلند 

 نگهداشتن بچه بدن خود را به طرفین نچرخانید.

برای بلند کردن بچه از زمین به جلو خم نشوید. زانوهای خود را خم کرده چمباتمه زده و سپس بچه  

 را گرفته و بلند کنید.

ره دارد برای برداشتن بچه از روی تخت اول کناره را به کنار بزنید و سپس بچه را اگر تخت بچه کنا 

 بردارید. برای برداشتن بچه از روی کناره به روی تشک بچه خم نشوید.

وقتی در بیرون از خانه قدم میزنید بچه را در یک کوله پشتی که در جلوی بدنتان قرار میگیرد قرار  

 دهید.

 نار لگن خود قرار ندهید. با این کار بر روی کمر خود فشار زیادی وارد میکنید.هیچوقت بچه را روی ک 

وقتی میخواهید بچه را در ماشین بگذارید، بیرون ماشین نایستید. اول روی صندلی عقب زانو بزنید و  

 سپس بچه را در صندلیش در ماشین قرار دهید.

  

 چگونه درست ورزش کنیم  
    خانمی که تازه مادر شده چه کند تا کمر درد نگیرد  
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 دیگر بیماری های ستون مهره

  

  

 چسبندگی مهره های کمر چیست و چطور درمان میشود 

 )سه مقاله(  اسپینا بیفیدا )مهره شکاف دار( یک نوع ناهنجاری مادرزادی ستون مهره است 

  

 )سه مقاله(  کوکسیدینی یا درد دنبالچه چیست 

  

 سل ستون فقرات چیست  
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 )دو مقاله(  المینکتومی نوعی عمل جراحی ستون مهره است  

 )دو مقاله(  دیسککتومی نوعی عمل جراحی در ستون فقرات است  

 کیفوپالستی چیست  

 ورتبروپالستی چیست  

 )دو مقاله(  عوارض اعمال جراحی ستون مهره چیست  

 جراحی آندوسکوپی دیسک چگونه است 

 

 

  چسبندگی مهره های کمر چیست و چطور درمان میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

" علت کمر درد شما دارند در مراجعه پزشکی با این جمله مواجه میشوند که  کمر دردبسیاری از کسانی که 

 چسبندگی مهره های کمر است" 

 ولی چسبندگی مهره چیست و تا چه حد در ایجاد کمر درد دخیل است.

مهره پنجم کمری و مهره اول خاجی  چسبندگی مهره های کمری لفظی است که معموال برای توصیف اتصال

 است.  Sacralizationاستفاده میشود. عبارت تخصصی آن ساکرالیزاسیون 

تشکیل شده که پشت سر هم و هر  مهرهاز استخوان های استوانه ای شکل جدا از همی به نام  ستون مهره

قرار دارد که وظیفه اصلی آن اینست  دیسک بین مهره ایکدام روی دیگری قرار کرفته اند. بین تمام مهره ها 

یکدیگر حرکت کنند و همچنین به عنوان یک بالشتک جذب کننده شوک و ضربه هم  که اجازه دهد مهره ها روی

 عمل میکند. 

در ساکرالیزاسیون، مهره پنجم کمری و مهره اول خاجی از کنار به یکدیگر میچسبند. این چسبندگی میتواند از 

داشته باشد. یک طرف یا دو طرف مهره ها باشد. گاهی ممکن است دیسک بین این دو مهره هم وجود ن

نتیجه آن اینست که این دو مهره به یکدیگر چسبیده اند و حرکتی نسبت به هم ندارند. این وضعیت در بسیاری 

 از افراد جامعه وجود دارد و معموال مادرزادی است به این معنی که از بدو تولد وجود دارد.

    

چسبندگی دو          چسبندگی در طرف مقابل           چسبندگی یکطرفه         محل اتصال بدون چسبندگی 

 طرفه
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درصد مردم در طول زندگی حداقل یک بار  85کمر درد عارضه بسیار شایعی است به طوریکه به نظر میرسد 

دچار کمر درد میشوند. سالها پیش این تصور وجود داشت که ممکن است این تغییر شکل ستون مهره 

شد ولی بررسی های بیشتر نشان داد که نمیتوان ارتباطی بین این دو برقرار ارتباطی با کمر درد داشته با

رادیوگرافی ار کرد. در بسیاری از افرادی که در اطراف شما زندگی میکنند و شکایتی از کمر درد ندارند اگر 

 میتوان این وضعیت را مشاهده کرد.  به عمل آید ستون مهره

در واقع این تغییر شکل ستون مهره را میتوان مانند تفاوتی دانست که مردم در اندازه قد، شکل بینی، رنگ 

چشم یا مو با یکدیگر دارند. همانطور که رنگ چشم قهوه ای و آبی هر دو طبیعی است و نمیتوان ضعف 

انست، چسبیده بودن مهره پنجم کمری و اول خاجی و چسبیده بینایی کسی را به رنگ چشم او مرتبط د

 نبودن این دو مهره هر دو طبیعی بوده و ارتباطی به کمر درد ندارند. 

اگر فردی کمر درد داشته و در رادیوگرافی که پزشک از ستون مهره او به عمل میاورد این تغییر مشاهده 

  د.شود، باید به دنبال علت دیگری برای کمر درد بو

  اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( یک نوع ناهنجاری مادرزادی ستون مهره است

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

اسپینا بیفیدا ) اسپاینا بیفیدا( 

Spina bifida  یا مهره شکاف دار یک

از شایعترین ناهنجاری های 

 ستون مهرهمادرزادی است که در 

 ایجاد میشود.

 آناتومی

از دو  مهرههم از باال به پایین ردیف شده اند. هر  ستون فقرات از مهره هایی درست شده که پشت سر

قسمت تشکیل شده است. یک قسمت جلویی که به شکل یک استوانه است و یک قسمت پشتی که شامل 

ه یک حلقه را تشکیل میدهند. در درون تیغه های استخوانی است که به نحوی به یکدیگر متصل شده اند ک

قرار دارد. در اسپاینا بیفیدا این قسمت حلقوی مشکل داشته و در پشت آن شکافی وجود  نخاعاین حلقه 

 دارد. 

جنینی دو لبه آن در طول  48ار پهن وجود دارد که در روز در روزهای اول تشکیل جنین، بافتی به شکل یک نو

بهم آمده و یک لوله را درست میکنند که به آن لوله عصبی میگویند. مغز و نخاع و ستون مهره از این لوله 

عصبی درست میشوند. به عللی که هنوز بر ما ناشناخته است در بعضی جنین ها این اتفاق نیفتاده و این 

نمیشود. در نتیجه وقتی این جنین بزرگ شده و سپس متولد میشود در بعضی از مهره ها  لوله خوب درست

که معموال مهره های پایینی کمر هستند حلقه استخوانی پشت نخاع از پشت باز مانده است. این تغییرات 

 ممکن است در یک مهره یا در چند مهره باشد.

  

 

      

 

 مقاالت مرتبط  

     هرهاسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( یک نوع ناهنجاری مادرزادی ستون م  

 انواع -اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( درستون مهره   

  تشخیص ودرمان -اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( در ستون مهره   
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 علت ایجاد اسپاینا بیفیدا چیست

ینا بیفیدا هنوز ناشناخته است ولی گرچه علل اسپ

 در بعضی حاالت احتمال ایجاد آن بیشتر میشود.

  

بعضی عوامل مانند کمبود فولیک اسید )  

( در بدن مادر در قبل یا حین 9-ویتامین ب

بارداری میتواند احتمال بروز این عارضه در 

 جنین را بیشتر کند.

مصرف داروهای ضد صرع در ماههای اول  

ر مادر به علت تداخل در بارداری د

متابولیسم اسید فولیک احتمال بروز 

 اسپینا بیفیدا در جنین را بیشتر میکند.

 این بیماری در سفید پوستان بیشتر دیده میشود. 

اگر یک بچه در خانواده ای دچار اسپاینا بیفیدا شود احتمال بروز این عارضه در بچه های بعدی از این  

ادری خود این مشکل را داشته باشد یا در افراد فامیل نزدیکش این خانواده بیشتر است. اگر م

بیماری باشد احتمال اینکه مشکل در فرزندانش ایجاد شود بیشتر میشود. با این حال بیشتر بچه 

 هایی که اسپاینا بیفیدا دارند از پدر و مادر سالم بدنیا میایند.

هستند احتمال بروز اسپاینا بیفیدا در بچه شان در زنانی که دیابت کنترل نشده دارند یا زیاد چاق  

 بیشتر است.

 تب در ماه های اولیه بارداری ممکن است احتمال بروز این عارضه در جنین را بیشتر کند. 

  

        

 

  اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( چه انواعی دارد

 

 

  "دکتر مهرداد منصوری"

اسپینا بیفیدا ) اسپاینا 

یا مهره  Spina bifidaبیفیدا( 

شکاف دار یک از شایعترین 

ناهنجاری های مادرزادی 

 ستون مهرهاست که در 

 ایجاد میشود.

 اسپینا بیفیدا سه نوع دارد

 

     

 

 مقاالت مرتبط  

      اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( یک نوع ناهنجاری مادرزادی ستون مهره  
 انواع -اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( درستون مهره   
   تشخیص ودرمان -اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( در ستون مهره   
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 Spina bifida occultaاسپینا بیفیدا مخفی 

در اسپاینا بیفیدای مخفی که خفیف ترین حالت است، فقط تغییراتی که گفته شد در مهره دیده میشود ولی 

سالم است. بچه هایی که این وضعیت را دارند مشکلی ندارند و بسیاری از آنها حتی تا آخر عمرشان  نخاع

هم متوجه مشکلی نمیشوند. در بعضی از این افراد کمی پرمویی یا تجمع چربی یا کمی فرو رفتگی در 

 نی در مهره ایجاد شده است دیده میشود.پوست پشت کمر درست در جایی که تغییر استخوا

 

 

 Meningocelesمننگوسل 

در مننگوسل، نه تنها حلقه مهره از پشت باز است بلکه مننژ ) پرده ای که دور نخاع را پوشانده است( از این 

 شکاف به بیرون میزند.

  

 Myelomeningoceleمیلومننگوسل 

بلکه هم مننژ و هم خود نخاع از این شکاف بیرون میزند. در میلومننگوسل نه تنها مهره از پشت باز است 

بیرون زدگی مننژ و نخاع در پشت کمر بچه تشکیل یک کیسه برجسته را میدهد. گاهی اوقات پوست کمر 

روی این کیسه را پوشانیده است ولی اکثر پوستی روی نخاع نیست و به همین علت این بچه ها در معرض 

 عفونت های نخاع هستند. 

درصد بچه  93تولد در یکی اتفاق میفتد. در  833یلومننگوسل شایعترین نوع اسپاینا بیفیدا است و از هر م

هایی که میلو مننگوسل دارند هیدروسفالی )جمع شدن مایع در مغز( دیده میشود. در میلومننگوسل به علت 

ش دچار انواعی از فلجی و اختالل خوب کار نکردن قسمتی از نخاع که از شکاف بیرون میزند بچه در اندام های

حس میشود. هر چه محل عارضه در ستون مهره باالتر باشد شدت عالئم عصبی و فلجی بیشتر است. ممکن 

است بچه دچار تغییر شکل هایی در پا مثل کالب فوت شود. اغلب این بچه ها مشکالتی در کنترل ادرار و 

تند و دچار احتالل تمرکز، اختالل در صحبت کردن یا یادگیری مدفوع کردن دارند و بعضی از آنها بیش فعال هس

  میشوند.

  اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( در ستون مهره چگونه تشخیص داده شده و به چه صورت درمان میشود

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"
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اسپینا بیفیدا ) اسپاینا 

یا مهره  Spina bifidaبیفیدا( 

شکاف دار یک از شایعترین 

ناهنجاری های مادرزادی 

 ستون مهرهاست که در 

 ایجاد میشود.

 

 یا مهره شکاف دار تشخیص اسپاینا بیفیدا

  

بارداری  26-28در خون مادر در هفته های  alpha-fetoprotein  AFPاندازه گیری ماده ای بنام آلفا فتو پروتئین 

است نشانه وجود  میتواند به تشخیص این بیماری کمک کند. اگر مقدار این ماده در خون مادر باال باشد ممکن

اسپینا بیفیدا در جنین او باشد. با این حال با یک بار آزمایش نمیتوان به این امر اطمینان پیدا کرد. در صورت 

 مثبت بودن جواب آزمایش، چند هفته بعد هم مجددا آزمایش انجام میشود.

پروتثین در مایع کیسه آب اطراف جنین هم  اندازه گیری آلفا فتو

میتواند به تشخیص این بیماری کمک کند. گاهی اوقات با 

سونوگرافی هم میتوان تغییرات بوجود آمده در کمر بچه را 

 مشاهده کرد.

  

  

 اسپینا بیفیدا درمان

بر حسب اینکه اسپینا بیفیدا از چه نوعی باشد درمان آن 

 متفاوت است

  

  

 Spina bifida occultaاسپینا بیفیدا مخفی 

اسپینا بیفیدای مخفی نیاز به درمان ندارد. این وضعیت در بسیاری اوقات بطور تصادفی در کسانی که به  

عللی از ستون فقرات خود عکس میگیرند دیده میشود. قبال این وضعیت را یکی از علل کمر درد میدانستند 

فردی که کمردرد دارد این وضعیت  رادیوگرافیمر وجود ندارد و در صورتیکه در ولی امروزه اعتقادی به این ا

 دیده شود باید بدنبال علت دیگری برای کمر درد بود.

     

 

 مقاالت مرتبط  

 

    اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( یک نوع ناهنجاری مادرزادی ستون مهره   
 انواع -درستون مهره  اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار(  
   تشخیص ودرمان -اسپینا بیفیدا ) مهره شکاف دار( در ستون مهره   

        

 بچه مبتال به میلومننگوس                
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 Meningocelesمننگوسل 

در مننگوسل پزشک جراح مغز و 

ه از پشت اعصاب پرده مننژ را ک

کمر بچه به بیرون زده است به 

درون کانال نخاعی برمیگرداند و 

روی شکاف را میبندد. این بیماران 

معموال بعدا مشکل خاصی پیدا 

 نخواهند کرد.

میلومننگوسل 

Myelomeningocele 

میلومننگوسل باید در یکی دو روز 

اول بعد از تولد جراحی شود. 

و پرده  نخاعجراح مغز و اعصاب 

مننژ را به درون کانال عصبی 

برمیگرداند و روی شکاف را 

 میبندد.

اگر اختالل حسی در این بچه ها 

وجود داشته باشد ممکن است در 

ب این وضعیت باشند. آینده موجب بروز زخم فشاری یا زخم بستر شود. پس والدین بچه باید بسیار مراق

مشکالت کنترل ادرار در این بچه ها میتواند موجب بروز عفونت های ادراری در آنها شود. پس این بچه ها باید 

 تحت نظر متخصص ارولوژی باشند.

در میلومننگوسل به علت اختالالت اعصاب نخاعی عضالت اندام تحتانی دچار ضعف و فلجی میشوند. شدت و 

نی همانطور که گفته شد بسته به محل میلومننگوسل در ستون مهره دارد. این بچه ها وسعت این فلج عضال

نیاز به انجام نرمش های خاصی دارند که باید توسط والدین بطور مرتب در منزل انجام شود. انجام و آموزش 

 انجام این نرمش ها باید تحت نظر متخصص ارتوپدی و فیزیوتراپ باشد. 

صل دررفتگی مفو یا  پا چنبری یا کالب فوتم تحتانی میتواند موجب بروز اختالالتی مانند فلجی در عضالت اندا

های دیگری هم ممکن است در اندام های تحتانی به علت عدم شود که نیاز به درمان دارد. تغییر شکل  ران

کارکرد مناسب عضالت ایجاد شود که آنها هم ممکن است نیاز به استفاده از بریس یا عمل جراحی داشته 

 باشند. بنابراین این بیماران باید تحت نظر یک متخصص ارتوپدی هم قرار داشته باشند.

  

        

 

  آناتومی و عالئم -ست کوکسیدینی یا درد دنبالچه چی

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

  

درد دنبالچه از مشکالت شایع و آزار دهنده ستون 

مهره است. درد دنبالچه در پایین ترین قسمت ستون 

 

      
   

 مقاالت مرتبط  

www.ParsBook.org

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1313
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1313
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/175
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/175
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/63
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/63
http://www.iranorthoped.ir/fa/mansouri
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


و زیر باسن احساس میشود و موجب اشکال در مهره 

 نشستن بیمار میشود.

  

  

 آناتومی

قرار دارد و معادل دم در حیوانات است به همین خاطر به آن  ستون مهرهدر انتهای پایینی  Coccyxدنبالچه یا 

تشکیل شده که پشت سر هم قرار گرفته اند. بین  مهره 3-5ن قسمت از ستون مهره از دنبالچه میگویند. ای

 کل مثلتی را ایجاد میکنند.قرار دارد و روی هم یک ش دیسک بین مهره ایآنها 

 

در اغلب اوقات تعدادی از این مهره ها به هم چسبیده و یک مهره را تشکیل میدهند. شکل و اندازه دنبالچه در  

برابر دنبالچه  4-3افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است بطوریکه ممکن است دنبالچه یک نفر از نظر اندازه 

بزرگتری دارند احتمال دردناک شدن آن بیشتر است. امتداد طولی  دیگری باشد. در کسانی که دنبالچه

دنبالچه دقیقا در امتداد ستون مهره نیست و معموال به سمت جلو متمایل است. در موقع راه رفتن و خم 

شدن به جلو دنبالچه نسبت به بقیه ستون مهره حرکت نمیکند ولی در موقع نشستن بر اثر فشار محل 

 درجه به جلو خم میشود. 43دود نشستن، دنبالچه ح

 

 

  

 درد دنبالچه عالئم

، درد دنبالچه موقع فشار Coccydyniaعالمت مشخصه کوکسیدینی 

مستقیم روی آن است مثال موقعی که بیمار روی محل سفتی مینشیند دچار درد روی دنبالچه میشود. این 

 ئم دیگر عبارتند از درد معموال با ایستادن و راه رفتن کاهش میابد. عال

  

درد شدید و ناگهانی وقتی بیمار از حالت نشسته بلند میشود. منشا این درد به علت عملکرد  

عضالتی است که به دنبالچه چسبیده اند و موقع برخاستن منقبض شده و دنبالچه را حرکت 

 میدهند.

قع نشستن روی محل نرم گاهی اوقات بیمار بر اثر نشستن روی محل سفت درد ندارد و درد در مو 

بوجود میاید. در این بیماران دنبالچه قابلیت تحرک زیادی دارد. در حالت معمول در هنگام نشستن 

روی زمین، تماس زمین با دو استخوان در دو طرف و زیر لگن به نام ایسکیوم است. در موقع 

ن خاصره وارد شود به نشستن روی محل نرم، به عوض اینکه نیروی از محل نشستن مستقیما به لگ

     آناتومی و عالئم -کوکسیدینی یا درد دنبالچه چیست   

 علل  -کوکسیدینی یا درد دنبالچه چیست   

 کوکسیدینی یا درد دنبالچه چگونه درمان میشود  
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دنبالچه وارد میشود و اگر دنبالچه فرد قابلیت حرکت زیاد داشته باشد بر اثر فشار محل نشستن 

 حرکت کرده و این حرکت موجب درد میشود. 

 درد در موقع اجابت مزاج 

وقتی بیمار در حالت نشسته به پشت لم میدهد درد بیشتر میشود و بیمار ترجیح میدهد در موقع  

تن بیشتر به جلو خم شود. علت اینست که موقع لم دادن به عقب فشار بیشتری به استخوان نشس

 دنبالچه وارد میشود.

  

  

درد عمقی که  

ممکن است 

همیشه در ناحیه 

دنبالچه احساس 

 شود.

فشار با انگشت به  

ناحیه دنبالچه 

 دردناک است.

 درد ممکن است به ران ها تیر بکشد 

 ست در حین عادت ماهانه افزایش یابددرد ممکن ا 

 ممکن است فرد احساس کند محل نشستن وی ناپایدار است. 

اگر بیماری مدت طوالنی ادامه یابد بیمار ممکن است به علت ترس از نشستن و به علت ایستادن  

طوالنی دچار درد در کف پاها شود. بیمار ممکن است به علت بد نشستن روی صندلی ) برای 

دن درد دنبالچه( دچار کمر درد شود. کم خوابی و اضطراب و افسردگی هم میتواند از کاهش دا

 عوارض ابتال دراز مدت به این بیماری باشد.

  

      

   

 

  علل -کوکسیدینی یا درد دنبالچه چیست 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

 

درد دنبالچه از مشکالت شایع و آزار دهنده 

است. درد دنبالچه در پایین ترین  ستون مهره

 

      

   

 مقاالت مرتبط  

     آناتومی و عالئم -کوکسیدینی یا درد دنبالچه چیست   

 علل  -کوکسیدینی یا درد دنبالچه چیست   
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قسمت ستون مهره و زیر باسن احساس شده 

  دد.و موجب اشکال در نشستن بیمار میگر

 

 علت درد دنبالچه چیست

علت بسیاری از درد های دنبالچه نامعلوم است. بندرت ممکن است این درد به علت ضربه ) مانند زمین 

علت آن باشد. شیوع  شکستگیا ی تومورخوردن یا زایمان(، تحرک زیاد دنبالچه بوده و در موارد نادر عفونت، 

بین زنان و مردان  استخوان بندی لگندرد دنبالچه در زنان پنج برابر مردان است که به علت تفاوت شکل 

 اشد. میب

  

 دنبالچه ناپایدار و یا در رفته

این شایع ترین علت درد دنبالچه 

بوده و نیمی از موارد را تشکیل 

میدهد. در این بیماران دنبالچه 

نسبت به استخوان باالی آن 

اکروم یعنی استخوان خاجی یا س

حرکت زیادی دارد و یا گاهی 

اوقات ممکن است کال نسبت به 

استخوان ساکروم تغییر محل 

عبارت دیگر دررفته باشد. گاهی هم این  داده و جابجا شده باشد. به 

نشستن اتفاق میفتد. این وضعیت معموال  جابجایی و در رفتگی در هر بار 

ین خوردن در حین راه رفتن و افتادن بر روی باسن، زمین به دنبال ضربه به دنبالچه ایجاد میشود مانند زم

 خوردن در حین پایین آمدن از پله و افتادن روی پله پایینی، زمین خوردن در حین بازی ماندد اسکیت کردن. 

 

گاهی اوقات جابجا شدن دنبالچه در حین فشار هایی که در حین زایمان به این استخوان وارد میشود ایجاد 

حین عبور بچه از کانال زایمانی، سر بچه به استخوان دنبالچه فشار وارد میکند که میتواند موجب  میگردد. در

جابجا شدن آن شود. در تمام موارد گفته شده به علت کشش زیادی که به دیسک بین دنبالچه و استخوان 

ستخوان خاجی و باالیی آن یعنی ساکروم وارد میشود و یا به علت کشش زیادی که به رباط های بین ا

 استخوان ساکروم وارد میشود التهاب ایجاد شده و این التهاب موجب درد میشود.

 

 جابجایی دنبالچه در تصویر سمت راست دیده میشود   

 

احتمال شکسته شدن دنبالچه به دنبال ضربه بسیار کم است و تشخیص شکستگی دنبالچه در اغلب موارد 

چند تکه تشکیل شده و ممکن است این چند تکه بودن به اشتباه  غلط است. دنبالچه بطور طبیعی از

شکستگی تعبیر شود. در کسانی که با بلند شدن از حالت نشسته دچار در ناگهانی میشوند و یا در کسانی 

که درد آنها بدنبال زمین خوردن یا زایمان ایجاد شده است احتمال بیشتری دارد که علت درد، جابجایی یا 

بیمار در حالت ایستاده و نشسته  رادیوگرافی سادهدنبالچه باشد. تشخیص این حاالت با مقایسه ناپایداری 

 است.

 نی یا درد دنبالچه چگونه درمان میشودکوکسیدی  

 

    

       
 جابجایی دنبالچه در تصویر سمت      

 راست دیده میشود               
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 برجستگی استخوانی در زیر دنبالچه 

  

د دنبالچه به علت یک برجستگی استخوانی در زیر و درصد موارد در 25در 

پشت مهره های پایینی آن است. این برجستگی استخوانی معموال از روی 

پوست لمس میشود. تشخیص آن معموال با بررسی دنبالچه به توسط ام آر 

آی داده میشود. گاهی اوقات پوست روی این برجستگی استخوانی کمی 

 فرو رفته است.

 یا دراز دنبالچه کج

در کسانی که دنبالچه آنها نسبت به استخوان خاجی با زاویه بیشتر به سمت جلو آمده است یا بلندتر از 

 معمول است احتمال درد دنبالچه بیشتر است.

 

 

 دنبالچه کج به جلو               

 کیست پیلونیدال

این کیست ممکن است به توسط اینها کیست های پوستی هستند که در پوست روی دنبالچه وجود دارند. 

یک مجرا به سطح پوست راه داشته باشد و معموال حاوی مو است. وجود آن منشا مادرزادی دارد و گاهی 

اوقات ملتهب و عفونی میشود. در صورت عفونت، دردناک شده و بیمار درد را در ناحیه دنبالچه احساس 

اه پیدا میکند. با جراحی و خارج کردن کیست میکند. گاهی اوقات ترشحات چرکی این کیست به پوست ر

 مشکل بیمار حل میشود.

  

گاهی اوقات درد دنبالچه به علت اسپاسم و انقباض غیر ارادی عضالت کف لگن و اطراف دنبالچه ایجاد 

 میشود. در مواردی هم ممکن است بدنبال اعمال جراحی ناحیه لگن، استخوان دنبالچه دردناک شود.

  

    
 برجستگی استخوانی زیر دنبالچه      

 

  کوکسیدینی یا درد دنبالچه تشخیص داده شده و بیماری به چه صورت درمان میشود چگونه علت
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 "دکتر مهرداد منصوری"

درد دنبالچه از مشکالت شایع و آزار دهنده 

است. درد دنبالچه در پایین ترین  ستون مهره

قسمت ستون مهره و زیر باسن احساس شده 

 و موجب اشکال در نشستن بیمار میگردد.

 

 الچهتشخیص علت درد دنب

پزشک ابتدا راجع به درد بیمار و خصوصیات آن با وی صحبت میکند. سابقه ضربه به محل دنبالچه و یا سابقه 

یک زایمان سخت ممکن است وجود داشته باشد. پزشک محل درد را معاینه میکند و ممکن است برای 

 استفاده کند. اسکن رادیوایزوتوپیا  ام آر آی، سی تی اسکنو یا حتی  رادیوگرافی سادهبررسی بیشتر از 

 درمان درد های ناحیه دنبالچه 

 درمان این بیماری در اغلب اوقات غیر جراحی است. 

 اگر بیمار چاق است کاهش وزن میتواند درد وی را کم کند  

مانند بروفن استفاده  داروهای ضد التهابپزشک معالج معموال برای کاهش درد و التهاب در ناحیه از  

 میکند. 

به بیمار توصیه میشود از بالشتک های مخصوص نرم یا بادی برای نشستن استفاده کند. در  

 مستقیمی  استفاده از این بالشتک ها باید دقت شود محل درد در وسط بالشتک قرار گیرد تا فشار

 وان دنبالچه وارد نشود.به استخ

بیمار باید از نشستن در محل های سرد اجتناب کند. گرم کردن محل درد در بسیاری اوقات شدت درد  

 را کاهش میدهد. 

گاهی اوقات فیزیوتراپی بصورت استفاده از گرمای موضعی و یا اولتراسوند میتواند به بهبودی بیمار  

 کمک کند. 

مان های معمول جواب نمیدهد ممکن است نیاز به عمل جراحی وجود در مواردی که درد بیمار به در 

 داشته باشد. 

         

      

 

 مقاالت مرتبط  

     آناتومی و عالئم -کوکسیدینی یا درد دنبالچه چیست   

 علل  -کوکسیدینی یا درد دنبالچه چیست   

 گونه درمان میشودکوکسیدینی یا درد دنبالچه چ  
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 استفاده از بالشتک برای کاهش فشار به دنبالچه  

  

درد های دنبالچه با روش های غیر جراحی بهبود میابند. البته بهبودی ممکن است به ادامه   بسیاری ار

داشته باشد. با این وجود درد تعدادی از بیماران حتی بعد از چند ماه درمان اقدامات درمانی بمدت چند ماه نیاز 

 بهبود نمیابد. در این موارد عمل جراحی معموال کمک کننده است.

درصد موارد موفقیت آمیز بوده و موجب از بین رفتن درد بیمار میشود. عمل جراحی درد  73-93جراحی در 

ه است. پزشک جراح از طریق شکاف کوچکی بر روی استخوان دنبالچه دنبالچه بصورت خارج کردن کل دنبالچ

 آن را بطور کامل خارج میکند. با خروج استخوان دنبالچه درد بیمار در غالب اوقات از بین میرود.

بعد از جراحی بیمار یکی دو روز در بیمارستان مانده و آنتی بیوتیک تزریقی دریافت میکند. بخیه جراحی بیمار 

 بعد از دو هفته خارج میشود. معموال

   

  سل ستون فقرات چیست

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

و مفاصل بدن  استخوانشایعترین سل  ستون مهرهسل 

است بطوریکه نیمی از موارد ابتالء سیستم اسکلتی 

بدن انسان به سل بصورت بروز این عفونت در ستون 

 ات است. فقر

  

 سل چگونه ستون مهره را گرفتار میکند

های کمری است. عفونت  مهرهدر ستون فقرات شایعترین محل ابتال به سل مهره های سینه ای و بعد از آن 

. مهره های گرفتار معموال در مجاورت هم قرار سلی در ستون مهره معموال بصورت درگیری چند مهره است

دارند ولی میتوانند با هم فاصله هم داشته و در بین آنها مهره سالم وجود داشته باشد. در مواردی ابتال به 

 سل ستون مهره همراه با عفونت سلی در مفاصل دیگر بدن است. 

کمتر آسیب میبیند ولی گرفتاری اصلی در جسم مهره است.  دیسک بین مهره ایدر سل ستون مهره معموال 

باسیل سل عالقه خاصی به تخریب یک سوم جلویی جسم مهره دارد. عفونت از پشت لیگامان طولی قدامی 

ا تخریب ثلث جلویی چند مهره مجاور و به باال و پایین گسترش یافته و مهره های مجاور را هم درگیر میکند. ب

کاهش ارتفاع مهره های مبتال در قسمت جلو، ستون مهره در قسمت مبتال شده به سمت جلو تقعر پیدا کرده 

 که موجب کیفوز میشود.

  

 

      

   

 مقاالت مرتبط  

 چیستسل استخوان و مفصل   

 سل استخوان و مفصل چه عالئمی دارد  

    سل استخوان و مفصل چگونه درمان میشود  

 سل ستون فقرات چیست  
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 عالئم سل ستون مهره

ت( و شروع عالئم سل ستون مهره تدریجی است. معموال عالئم عمومی بصورت تب )که بیشتر در عصر اس

تعریق شبانه وجود دارد. بی اشتهایی، کاهش وزن، احساس ضعف و خستگی از دیگر عالئم عمومی بیماری 

 هستند. 

 مهمترین عالئم موضعی ابتال ستون مهره به سل عبارتند از

احساس درد بر روی مهره های گرفتار که با حرکت ستون مهره بیشتر شده و همراه با محدودیت  

د در شب بیشتر میشود و ممکن است بیمار را از خواب بیدار کند. در بر روی حرکتی است. شدت در

 مهره های گرفتار با فشار به آن ناحیه بیشتر میشود.

 کیفوز و قوز که در مواردی همراه با انحراف جانبی ستون مهره بصورت اسکولیوز است 

 ترشح چرکی در اطراف ستون مهره 

قرار گرفتن نخاع با مهره تغییر شکل داده یا به توسط آبسه در مراحل پیشرفته بیماری تحت فشار  

سلی در اطراف نخاع و بدنبال آن فلج اندام های تحتانی ) پاراپلژی( که ممکن است با اختالل در دفع 

 ادرار و مدفوع همراه باشد.

  

 تشخیص سل ستون مهره

 شان میدهد. را ن ESRدر آزمایشات خون معموال بیمار کم خونی و گاهی باال رفتن 

 ممکن است تست پوستی سل )تست مانتو( مثبت باشد. 

در ابتدا کم شدن تراکم استخوان، کم شدن ارتفاع مهره های گرفتار در قسمت  رادیوگرافی ستون مهرهدر 

یده میشود و در مراحل پیشرفته بیماری مهره ها به هم جوش جلو، کم شدن ارتفاع دیسک بین مهره ای د

 میخورند. 

 تشخیص قطعی سل ستون مهره با کشف باسیل سل در بافت های آلوده است.

  

  

 درمان سل ستون فقرات

اساس درمان سل ستون مهره درمان دارویی با آنتی بیوتیک های ضد باسیل سل همراه با عمل جراحی 

بافت های مرده خارج شده و مهره های گرفتار به هم جوش داده میشوند. عمل است. در عمل جراحی 

جراحی بخصوص در بیمارانی که دچار عالئم عصبی شده اند و یا در کسانی که به علت تخریب چند مهره 

 مجاور دچار کیفوز شدید شده اند انجام میشود.

   

  المینکتومی چیست –جراحی ستون مهره 
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 "دکتر مهرداد منصوری"

نوعی جراحی است که  Laminectomyالمینکتومی 

از آن برای کاهش فشار بر روی ریشه های عصبی 

خارج میشوند استفاده میشود.  ستون مهرهکه از 

در این نوع از جراحی قسمتی از استخوانی به نام 

المینا را که بر روی عصب قرار گرفته خارج میکنند تا 

 فشار کمتری به آن وارد شود.

  

 آناتومی

ل شده است. قسمت اصلی تشکیل دهنده هر مهره را ستون فقرات از روی هم قرار گرفتن مهره ها تشکی

جسم مهره میگویند که به شکل یک استوانه کم ارتفاع است. به پشت جسم مهره یک حلقه استخوانی متصل 

این حلقه با کنار هم قرار گرفتن چهار تیغه استخوانی را در خود جای داده و از آن محافظت میکند.  نخاعشده که 

میگویند و سپس از  Pedicleدرست میشود. دو تیغه که از پشت جسم مهره بیرون میزنند را پدیکول یا پدیکل 

انتهای پشتی این پدیکل ها دو تیغه دیگر خارج شده که به طرف هم میروند تا به هم متصل شوند. این تیغه 

 میگویند.  Laminaالمینا های ثانویه را 

  

از محل اتصال پدیکل و المینا دو زائده استخوانی خارج میشود. یک زائده که از هر طرف به سمت خارج رفته و 

 Articular processمیگویند و یک زائده دیگر به نام زائده مفصلی  Transverse processبه آن زائده عرضی مهره 

محل اتصال دو المینا در پشت حلقه استخوانی یک زائده دیگر به پشت میرود  که مفاصل فاست را میسازند. در

میگویند. دو پدیکول نیمه جلویی و دو المینا نیمه پشتی  Spinous processکه به آن زائده خاری یا زائده شوکی 

 حلقه استخوانی محافظ نخاع را میسازند. 

  

 

    

 تبطمقاالت مر  

   المینکتومی چیست  –جراحی ستون مهره     

    المینکتومی چگونه انجام شده و چه عوارضی دارد     
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 هدف از انجام عمل المینکتومی چیست

درون یک محفظه بسته به نام کانال نخاعی است که از پشت سر هم قرار گرفتن حلقه های استخوانی نخاع در 

پشت هر مهره درست شده است. گاهی اوقات به عللی نخاع در درون این حلقه استخوانی تحت فشار قرار 

نی تحت فشار قرار میگیرد و یا ریشه های عصبی که از نخاع خارج میشوند در حین خروج از این حلقه استخوا

 میگیرند. 

 

 برداشته شدن المینا موجب کم شدن فشار از روی نخاع و ریشه های عصبی میشود  

  

این فشار به علت تنگ شدن کانال نخاعی و محدود شدن فضای درونی این حلقه استخوانی است و میتواند 

 علل متفاوتی داشته باشد که مهمترین آنها عبارتند از

 ن مهره ایهرنی دیسک بی 

 های اضافه به نام استئوفیت یا اسپور به درون کانال نخاعی استخوانرشد  
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 کلفت شدن رباط های اطراف کانال نخاعی 

 جابجا شدن مهره ها و سر خوردن آنها بر روی هم 

ریشه عصبی و بروز عالئم بیماری میشود. یک راه خوب برای برداشتن  تنگ شدن فضا موجب فشار به نخاع و

فشار از روی عصب برداشتن قسمتی از حلقه استخوانی است. از این حلقه استخوانی المینا بیش از دیگر 

قسمت ها در دسترس است. با برداشتن المینا میتوان حلقه بسته استخوانی را در یک طرف باز کرده و در 

 ر روی نخاع و عصب را کم کرد.نتیجه فشا

   

  عمل جراحی المینکتومی چگونه انجام شده و چه عوارضی دارد

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

نوعی جراحی است که از آن  Laminectomyالمینکتومی 

برای کاهش فشار بر روی ریشه های عصبی که از ستون 

مهره خارج میشوند استفاده میشود. در این نوع از جراحی 

قسمتی از استخوانی را که بر روی عصب قرار گرفت خارج 

 میکنند تا فشار کمتری به آن وارد شود.

  

 میشود عمل جراحی المینکتومی چگونه انجام

شده و سپس به شکم بر روی تخت جراحی قرار میگیرد.  بیهوش یا بیحسبرای انجام این عمل جراحی بیمار 

باز کرده و آن را مشخص  مهرهپزشک جراح با شکافی که بر روی پوست پشت کمر میدهد راهی به سوی 

میکند. سپس با استفاده از ابزارهای برنده المینای یک یا چند مهره مجاور را از دو طرف برش داده و از بدن خارج 

ح میتواند میکند. ممکن است کل زائده خاری هم با المینا خارج شود. بعد از خارج کردن المینا پزشک جرا

برجستگی های استخوانی داخل کانال نحاعی را هم برداشته و فورامن را هم گشاد تر کند. با برداشته شدن 

هم از همین  مشخص میشود. با کنار زدن نخاع و ریشه های عصبی میتوان دیسک بین مهره ای را نخاعالمینا 

 میگویند. Discectomyمسیر ایجاد شده خارج کرد. به این کار دیسککتومی 

  

 

    

 تبطمقاالت مر  

   المینکتومی چیست  –جراحی ستون مهره     

    المینکتومی چگونه انجام شده و چه عوارضی دارد     
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المینکتومی ستون فقرات در دو مهره مجاور                                                       

 مینکتومی گردنیال                                                                       کمری

  

 عوارض عمل جراحی المینکتومی چیست

عمل جراحی المینکتومی مانند هر جراحی دیگر میتواند با عوارض احتمالی همراه باشد. مهمترین این عوارض 

 عبارتند از

 عوارض ناشی از بیهوشی 

 لخته شدن خون در وریدهای عمقی اندام تحتانی 

 عفونت 

اند در حین جراحی و به علت کشیده شدن یا قطع عصب و یا آسیب به عصب : آسیب به عصب میتو 

بعد از جراحی و به علت تورم ناحیه جراحی و یا به علت ایجاد بافت اضافه در محل و فشار آن به عصب 

باشد. در صورت بروز این مشکالت اختالل حسی و حرکتی برای بیمار ایجاد شده و یا اختالالت قبل از 

 عمل شدیدتر میشوند

ایداری : در عمل جراحی المینکتومی معموال مفاصل فاست دست نخورده باقی میمانند تا ناپ 

بدینوسیله پایداری بین دو مهره مجاور کم نشود. با این حال در بعضی موارد که مفصل فاست بزرگ 

شده و به اعصاب نخاعی فشار وارد میکند پزشک جراح مجبور میشود تا مفصل فاست را هم خارج 

این موارد بین دو مهره مجاور ناپایداری ایجاد میشود. به همین منظور در صورتیکه جراح مجبور  کند. در

 به خارج کردن مفصل فاست شود همراه با آن دو مهره مجاور را به هم جوش میدهد.

 باقی ماندن درد 

   

  دیسککتومی چیست –جراحی ستون مهره 
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 "دکتر مهرداد منصوری"

نوعی عمل  Discectomyدیسککتومی 

دیسک جراحی است که در آن قسمتی از 

خارج  ستون فقراتبیمار از  بین مهره ای

میگردد. از دیسککتومی معموال در درمان 

استفاده  هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای

 میشود.

  

 آناتومی

ستون فقرات از روی هم قرار گرفتن مهره ها درست شده است. بین مهره ها ساختمانی به نام دیسک قرار 

یر عمل کرده و ضربات شدید وارده به ستون فقرات را مهار گرفته که قابلیت ارتجاعی داشته و مانند یک ضربه گ

میکند. دیسک بین مهره ای از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت مرکزی به نام نوکلئوس پولپوزوس که 

مانند ژله است و یک قسمت حلقوی دورادور آن که مانند رباط سفت و محکم است و به آن آنولوس فیبروزوس 

 میگویند. 

  

  

  ککتومی چگونه انجام شده و چه عوارض احتمالی دارددیس

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

نوعی عمل جراحی است  Discectomyدیسککتومی 

بیمار از ستون  دیسک بین مهره ایکه در آن قسمتی از 

فقرات خارج میگردد. از دیسککتومی معموال در درمان 

 استفاده میشود. هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای

 

 مقاالت مرتبط      

    

 مقاالت مرتبط  

 دیسککتومی چیست –جراحی ستون مهره    

   دیسککتومی چگونه انجام شده و چه عوارض احتمالی دارد    
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 دیسککتومی چگونه انجام میشود

عمومی و یا بیحسی منطقه ای صورت میگیرد. بیمار به شکم بر  عمل جراحی معموال پس از بیهوشی

 روی تخت جراحی خوابانده میشود تا جراح بتواند بر روی کمر بیمار عمل جراحی را انجام دهد.

 سه نوع دیسککتومی انجام میشود

 در این نوع از عمل جراحی ابتدا تیغه المینای مهره برداشته میشود المینکتومی و دیسککتومی : 

مشخص گردد. عصب به یک طرف کنار زده میشود تا در آن طرف  ریشه عصبی نخاعتا در زیر آن 

عصب دیسک مشخص گردد. سپس جراح قسمت ژالتینی بیرون زده دیسک را درآورده و بعد از 

 ه آنولوس را هم خارج میکند. آن تمام قسمت ژالتینی داخل حلق

گاهی اوقات تکه هایی از قسمت ژالتینی دیسک کامال جابجا شده و در جای دیگری به عصب 

فشار وارد میکند. پس جراح تمام اطراف عصب را بررسی میکند تا تکه های احتمال دیسک را 

ی از آن عبور که بر روی عصب فشار وارد میکنند خارج کند. جراح سپس فورامن که ریشه عصب

میکند را هم گشاد کرده تا فشار به عصب در حین عبور از فورامن وارد نشود. جراح پس از اینکه 

 مطمئن شد که ریشه عصبی کامال آزاد است و فشاری بر روی آن نیست زخم را میبندد. 

ا بر بعضی جراحان تکه ای از پد اسفنجی خاصی و یا تکه ای از بافت چربی از بدن خود بیمار ر

روی ریشه عصبی میگذارند تا بعدا عصب به بافت های اطراف نچسبد و یا بافت های اضافه 

ایجاد شده بعد از عمل، به عصب فشار وارد نکنند. این چسبندگی ها و فشار بافت های زیادی 

 میتواند موجب عود مجدد مشکالت بیمار شوند. 

 

 بیرون زده دیسک برداشتن قسمتی از المینا برای مشخص کردن قسمت  

  

  

شکاف جراحی در این روش کوتاه تر و در حدود پنج  : Microdiscectomyمیکرودیسککتومی  

سانتیمتر است. این جراحی با کمک میکروسکوپ انجام میشود. تفاوت مهم این جراحی با نوع 

ینای مقبلی در این است که المینکتومی صورت نمیگیرد یعنی المینا برداشته نمیشود بلکه ال

 ی چیستدیسککتوم –جراحی ستون مهره    

   دیسککتومی چگونه انجام شده و چه عوارض احتمالی دارد    
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مهره های باال و پایین از هم دور شده و جراح با استفاده از وسایل خاص از فضای بین آنها به 

 داخل کانال نخاعی رفته و بقیه جراحی را مانند قبل انجام میدهد.

 
 

 میکرودیسککتومی                             

  

روش جراحی از طریق شکاف  در این : Endoscopic discectomyدیسککتومی اندوسکوپیک  

است به داخل بدن  آرتروسکوپکوچکی در پوست پشت کمر، اندوسکوپ که وسیله ای مانند 

فرستاده میشود. اندوسکوپ با کمک فلوروسکوپ )نوعی رادیولوژی کامپیوتری در اطاق عمل( 

یسک مورد نظر فرستاده شده و محتویات هسته ژالتینی آن و هر قسمتی که بر روی به داخل د

 ریشه عصبی فشار وارد میکند را خارج میسازد.
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خارج کردن قسمتی از دیسک                                      دیسککتومی اندوسکوپیک                                

 ار آورده استکه بر روی ریشه عصبی فش

  

 عوارض دیسککتومی

دیسککتومی هم مانند دیگر اعمال جراحی میتواند با عوارض احتمالی همراه باشد که مهمترین آنها 

 عبارتند از

 مشکالت بیهوشی یا بیحسی 

 لخته شدن خون در وریدهای عمقی اندام تحتانی 

 عفونت محل جراحی 

شدن ریشه عصبی یا قطع آن در حین  آسیب به اعصاب : این آسیب میتواند به علت کشیده 

جراحی و یا به علت تورم اطراف عصب و یا ایجاد بافت اضافه در اطراف عصب و فشار به آن بعد 

از جراحی باشد. در صورتیکه این عارضه ایجاد شود ممکن است مشکالت حسی و حرکتی 

در صورتیکه این  بصورت اختالل در حس پوست قسمتی از بدون و یا ضعف عضالنی ایجاد شود و

 مشکالت قبل از جراحی وجود داشته اند ممکن است پس ار جراحی بیشتر شوند

 ادامه یافتن درد بیمار پس ار جراحی 

 

وجود بافت اسکار )بافت اضافی پیوندی( در اطراف ریشه عصبی بعد از جراحی میتواند موجب بروز   

 عوارض عصبی شود

  

   

  ی چیستکیفوپالست –جراحی ستون مهره 
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 "دکتر مهرداد منصوری"

ر د شکستگی های مرضی یا پاتولوژیکهمیشه در خطر  پوکی استخوان یا استئوپوروزافراد مبتال به 

ستون مهره هستند. مهره های ستون فقرات که بر اثر پوکی استخوان ترد و شکننده شده اند زیر فشار 

وزن قسمت های باالیی خرد شده و در خودشان فرو میروند. این خرد شدگی مهره ها موجب میشود 

ج به سمت جلو قوس بردارد و شکل معروف قد خمیده ای که بعضی از افراد مسن ستون فقرات بتدری

 دارند به علت همین روند ایجاد میشود. 

بر چشم دشمنان تیر از      قد خمیده ما سهلت نماید اما  

 "حافظ"  این کمان توان زد 

این قد خمیده اکثرا ما را به یاد کوهی از حکمت در 

وص مادربزرگ های ما میندازد و مانند بزرگساالن ما بخص

هر چیز دیگر آنها دوست داشتنی است ولی میتواند 

مشکالت عدیده ای را هم مانند کمردرد، اختالل در 

خوابیدن، اشکال در کارآیی ریه و دستگاه گوارش برای آنها 

 ایجاد کند.

میتواند شکل  Kyphoplastyکیفوپالستی یا کایفوپالستی 

و تغییر شکل یافته را تا حدی به حالت مهره کالپس شده 

 قبل برگرداند.

  

 آناتومی

میگویند به شکل استوانه ای کم ارتفاع  Vertebral bodyکه به آن جسم مهره  مهرهمهمترین قسمت 

مان های پشتی آن ترد و شکننده میشود. بنابراین است. در پوکی استخوان جسم مهره بیش از ساخت

 تگیشکسمفاصل فاست معموال بدون مشکل باقی میمانند ولی به علت اینکه جسم مهره پوک تر میشود 

الیی، در خود فرو رفته و کالپس کند. های مکرر و متعدد در آن موجب میشود زیر بار فشار قسمت های با

چون قسمت های پشتی مهره و مفاصل فاست سالم میمانند این کالپس حول محور مفاصل فاست صورت 

گرفته و در نتیجه قدام یا جلوی جسم مهره بیشتر در خود فرو رفته و ارتفاع کم میکند. همین امر موجب 

 و گوژ درآید.میشود ستون فقرات بتدریج بصورت خمیده به جلو 

  

 

 مراحل کیفوپالستی                                                
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 کیفوپالستی چگونه انجام میشود

برای انجام عمل کیفوپالستی بیمار بیهوش شده و به شکم بر روی تخت جراحی خوابانده میشود. سپس 

ی در اطاق عمل که تصاویر تهیه شده را جراح با کمک فلوروسکوپ )نوعی دستگاه تصویربرداری کامپیوتر

بر روی مانیتور نشان میدهد( و از طریق شکاف پوستی کوچکی در پشت کمر سرمته بلندی را به درون 

 جسم مهره میفرستد. 

پس از خارج کردن سرمته لوله خاصی که روی آن بالون کوچکی قرار دارد را از طریق سوراخ ایجاد شده 

ده و بالون را با هوا باد میکند. با اتساع بالون جسم مهره دوباره شکل اولیه به درون جسم مهره فرستا

خود را بدست میاورد. پس از آن جراح باد بالون را خالی کرده و آن را از مهره خارج میکند و از طریق همان 

ای که سوراخ ایجاد شده، ماده خاصی به نام سیمان استخوانی را که به شکل خمیر است به درون حفره 

با اتساع بالون در جسم مهره ایجاد شده میفرستد. این سیمان استخوانی در عرض چند دقیقه سفت و 

 سخت شده و موجب میشود شکل مهره در حالت تصحیح شده باقی بماند.

بیمار بعد از بهوش آمدن میتواند از بیمارستان مرخص شود. بعد از جراحی نیازی به پوشیدن بریس یا 

خاصی نیست. بیمار بعد از جراحی میتواند فعالیت های معمولی روزمره را انجام دهد ولی کمربند طبی 

 به وی توصیه میشود تا مدتی حرکات شدیدی انجام ندهد. 

  

 
 

مهره بعد از تزریق                              تزریق سیمان استخوانی به درون مهره           

 مهره قبل از جراحی                       سیمان

  

 عوارض کیفوپالستی چیست

 عوارض کیفوپالستی کم است با این حال وجود دارند. مهمترین عوارض کیفوپالستی عبارتند از

 مشکالت ناشی از بیهوشی 

 لخته شدن خون در وریدهای عمقی اندام تحتانی 
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 عفونت 

یکند ولی درصورت نشت سیمان استخوانی به خارج از جسم مهره معموال مشکلی ایجاد نم 

 فشار آوردن سیمان بر روی ریشه های عصبی و نخاع باید آن را با عمل جراحی خارج کرد

 ادامه درد 

 

  ورتبروپالستی چیست –جراحی ستون مهره 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

شکستگی مهره ها در ستون فقرات  پوکی استخوان یا استئوپروزمسن مبتال به  یکی از مشکالت افراد

حین انجام کارهای روزمره ایجاد میشود  ها معموال بدون وارد شدن ضربه شدید و در شکستگیاست. این 

است. بتدریج و در طی چند سال این شکستگی های مکرر موجب گوژپشتی فرد  کمردردو تنها عالمت آن 

 میشود. 

عمل ورتبروپالستی 

Vertebroplasty  میتواند بعد

از شکسته شدن مهره 

مجددا قدرت آن را به حالت 

قبل از شکستگی برگردانده 

و درد ناشی ار شکستگی را 

 از بین ببرد

  

شکستگی مهره ناشی از پوکی 

 استخوان چه خصوصیاتی دارد

از روی هم قرار  ستون فقرات

گرفتن مهره ها تشکیل شده 

یکی از اولین  مهرهاست. 

پوکی استخوان یا  استخوان هایی است که در روند پوکی استخوان دچار مشکل میشود. در کسی که به

استئوپروز مبتال است جسم مهره در ستون فقرات سینه ای ) ستون فقرات سینه ای به قسمتی از آن 

مهره است( حتی با انجام فعالیت های روزانه  24میگویند که در پشت قفسه سینه قرار داشته و شامل 

 هم میتواند دچار شکستگی شود. 

ای بلند نیست. بطور مثال اگر شکستگی ران را با شکستگی این شکستگی مانند شکستگی استخوان ه

 مهره ناشی از پوکی استخوان مقایسه کنیم میبینیم

موجب جدا شدن واضح تکه های شکسته شده میشود در حالیکه شکستگی  شکستگی ران 

خوان موجب خرد شدن و در هم فرو رفتن مهره میگردد. پس از مهره ناشی از پوکی است

 شکستگی، مهره همچنان یک تکه بوده ولی کالپس کرده و در خودش فرو رفته است

 

   

 شکستگی                     شکستگیتزریق سیمان به درون                   
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شکستگی ران براثر یک ضربه واحد و شدید ایجاد میشود در حالیکه شکستگی مهره ناشی از  

زمره ایجاد شود مثال فرد خم میشود پوکی استخوان میتواند در حین انجام یک فعالیت معمولی رو

تا جسمی را از زمین بلند کند یا به سمت راست میپیچد تا چیزی را از روی میز بغل دست خود 

 بردارد و همین کار موجب شکستگی مهره میشود

شکستگی ران موجب یک تغییر شکل ناگهانی در اندام شده و بیمار بعد از آن توانایی راه رفتن  

هد در حالیکه شکستگی مهره ناشی از پوکی استخوان بالفاصله موجب تغییر را از دست مید

 شکلی در بدن نشده و بیمار پس از آن میتواند راه برود

 

 

 عمل جراحی ورتبروپالستی چگونه انجام میشود

برای انجام عمل ورتبروپالستی بیمار 

شده و به شکم بر روی تخت  بیهوش

جراحی دراز میکشد. سپس جراح با 

استفاده از کمک فلوروسکوپ )نوعی 

دستگاه رادیولوژی کامپیوتری که در 

اطاق عمل استفاده شده و تصاویر را بر 

روی مانیتور نشان میدهد( یک سوزن 

بلند را از پشت کمر وارد جسم مهره 

 . شکسته شده میکند

پس از آن ماده خاصی را که به آن 

سیمان استخوانی میگویند و حالت مایع 

دارد به داخل جسم مهره که شکسته 

است وارد کرده و سوزن را بیرون 

میکشد. سیمان استخوانی در عرض 

دقیقه به حالت جامد درآمده و حسم  25

مهره را که بر اثر شکستگی ضعیف 

 شده بود محکم میکند. همین استحکام

 موجب از بین رفتن درد بیمار میشود. 

در ورتبروپالستی هیچ کوششی در جهت تصحیح تغییر شکل مهره که بر اثر شکستگی ایجاد شده نمیشود 

و تنها سعی میشود وضعیت بوجود آمده تثبیت و محکم شود. بنابراین در ورتبروپالستی برعکس 

تغییر شکل ستون مهره و قوسی که در ستون فقرات بر اثر تغییر شکل مهره ایجاد شده  کیفوپالستی

 درمان نمیشود. همچنین ورتبروپالستی مانع از ایجاد شکستگی های مجدد در آینده نمیگردد.
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ضعیف شده با تزریق هدف اصلی از انجام ورتبروپالستی اینست که مهره ای را که بر اثر شکستگی 

 سیمان قوی کرده و به آن استحکام دهد و همین کار موجب از بین رفتن درد ناشی از شکستگی شود.

  

 

 ورود سیمان استخوانی با سوزن مخصوص به داخل جسم مهره به توسط رادیولوژی مانیتور میشود 

  

 

 سیمان استخوانی در داخل جسم مهره 

  

 ستی چیستعوارض انجام عمل ورتبروپال

عمل ورتبروپالستی مانند هر جراحی دیگر میتواند با عوارض احتمالی همراه باشد که مهمترین آنها عبراتند 

 از

 مشکالت ناشی از بیهوشی 

 لخته شدن خون در وریدهای عمقی اندام تحتانی 

 عفونت 
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 نشت سیمان استخوانی به بافت های اطراف 

 ادامه درد 

 

 

 

  آسیب های حین عمل جراحی -مهره چیست  عوارض اعمال جراحی ستون

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

انجام میشود که هر ساله  ستون فقراتروزانه تعداد زیادی اعمال جراحی 

به تعداد و پیچیدگی آنها افزوده میشود. این اعمال جراحی در غالب مواقع 

هر عمل جراحی ممکن بدون هیچ عارضه ای صورت میگیرند با این حال 

است با عوارضی همراه باشد و اعمال جراحی ستون مهره هم از این قاعده 

مستثنی نیستند. البته به علت اهمیت ستون مهره عوارض آن هر چند با 

 احتمال کم ایجاد شوند مهم و درخور توجه هستند.

  

 آناتومی ستون مهره

هره درست میشود. این ستون فقرات از روی هم قرار گرفتن حدود سی م

مهره ها در چهار دسته مهره های گردنی )سرویکال(، سینه ای )توراسیک(، 

کمری )لومبار( و خاجی )ساکرال( قرار میگیرند. در بین مهره ها استوانه 

قرار گرفته اند که مانند الستیک  ایدیسک بین مهره های کم ارتفاعی به نام 

و یا فنر حالت ارتجاعی داشته و ضربات شدید وارده به مهره ها را جذب 

میکنند. اتصال مهره ها با هم بجز از راه دیسک از طریق دو مفصل در طرفین 

 میگویند.  Fact jointآنها هم هست که به آنها فاست 

در درون ستون مهره قرار گرفته و از درون تک تک مهره ها  Spinal cord نخاع

یا سخت شامه  Duraعبور میکند. در اطراف نخاع پرده ای بافتی به نام دورا 

قرار دارد که آنرا محافظت میکنند و در بین این پرده و نخاع مایع مغزی 

قرار دارد. از نخاع در حین عبور از هر مهره  Cerebrospinal fluid  CSFنخاعی 

دو عصب خارج میشود. یکی از طرف راست و دیگری چپ که به آنها ریشه 

 میگویند.  Nerve rootsهای عصبی 

این ریشه های عصبی در حین خروج از هر مهره از درون کانال استخوانی 

میگویند. اعصاب بعد از  Neural foramenعبور میکند که به آن فورامن عصبی 

خروج از ستون مهره شبکه های عصبی را تشکیل میدهند که از آن شبکه ها 

عصب های دیگری خارج میشوند که به اندام ها رفته و موجب حس و حرکت 

 و دیگر کارکردهای عصبی میشوند.

 

     

 

 مقاالت مرتبط  
 

    آسیب های حین عمل جراحی  
 عد از جراحیعوارض ب  
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حین جراحی ایجاد عوارض اعمال جراحی ستون مهره را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد. آنها که در 

 میشوند و آن دسته که بعد از انجام عمل جراحی به وقوع میپیوندند.

  

 آسیب های حین عمل جراحی

  

مهمترین آسیب هایی که در حین جراحی های ستون مهره ایجاد میشوند آسیب به ریشه های عصبی 

نند عالئم ایجاد شده است که از نخاع خارج میگردند. بر حسب اینکه چه ریشه های عصبی آسیب میبی

متغیر است. وقتی اعصابی که به روده و مثانه میروند آسیب میبینند بیمار ممکن است کنترل ادرار یا 

مدفوع خود را از دست بدهد. آسیب به اعصابی که به اندام های تناسلی میروند ممکن است موجب بروز 

ب حسی میتواند موجب بروز درد اندام و اختالالتی مانند ناتوانی جنسی در فرد شوند. آسیب به اعصا

بیحسی و گزگز و مورمور شده و آسیب به اعصاب حرکتی میتواند موجب ضعف در یک یا چند عضله اندام 

 گردد.

 Directبعضی آسیب های عصبی را آسیب های مستقیم 

injuries  میگویند مانند موقعی که یک ابزار جراحی و یا لبه تیز

فشار مستقیم به عصب موجب آسیب آن یک استخوان با 

 میشود. این آسیب ها عبارتند از :

این  در دورا یا سخت شامه: Lacerationپارگی یا السریشن 

آسیب موجب میشود مایع مغزی نخاعی از اطراف نخاع به 

بیرون نشت کند. جراح در مواجهه با این پارگی ها سعی در 

نخاعی به بیرون ترمیم آنها میکند تا از نشت مایع مغزی 

جلوگیری نماید. ادامه این نشتی میتواند موجب بروز عفونت 

 شود. 

به ریشه های عصبی و یا  Compressionفشار یا کمپرشن 

از دیگر عوارض حین  آنها Contusionکوفتگی یا کانتیوژن 

جراحی است. این عارضه به علت تحت فشار قرار گرفتن 

 ایجاد میشود.  استخوانحی یا تکه های مداوم ریشه عصبی به علت ابزار جرا

از دیگر عوارض اعمال جراحی ستون مهره است. در حین عمل  عصب Tractionکشش یا تراکشن 

 جراحی کشیده شدن ریشه های عصبی میتواند منجر به آسیب آنها شود.

از نخاع عارضه نادری در حین جراحی است و بیشتر در بیمارانی دیده  ریشه عصبی Avulsionکنده شدن 

 میشود که برای بار چندم تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.

  

بعضی دیگر از آسیب هایی که در حین جراحی به اعصاب نخاعی وارد میشوند غیر مستقیم هستن. 

 عبارتند از : Indirect injuriesمهمترین آسیب های غیر مستقیم 
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این آسیب معموال به علت فشار استخوان بر روی رگ های خونی تغذیه کننده  آسیب به جریان خون :

اعصاب ایجاد میشود. این فشار میتواند موجب کاهش جریان خون عصب و بدنبال آن اختالل در کارکرده 

 سلول های عصبی و حتی مرگ آنها شود.

ه معنای تجمع خون در یک محل است. ممکن است به علت ادامه هماتوم ب : Hematomaهماتوم 

خونریزی از یک رگ، خون زیادی در اطراف یک عصب جمع شده و فشار این تجمع خونی موجب اختالل در 

 کارکرد عصب شود.

 

بعضی از عوارض جراحی های ستون مهره در اعمال جراحی خاصی دیده میشوند. بطور مثال ممکن 

در اطراف مهره ها پیوند استخوان صورت گیرد. این استخوان پیوندی را معموال از ناحیه  است الزم شود تا

لگن میگیرند. گاهی اوقات ممکن است لگن بیمار در ناحیه ای که از آن استخوان گرفته اند تا چند ماه درد 

 داشته باشد.

   

  یعوارض بعد از جراح -عوارض اعمال جراحی ستون مهره چیست 

 

 

 "دکتر مهرداد منصوری"

روزانه تعداد زیادی اعمال جراحی ستون فقرات انجام میشود که 

هر ساله به تعداد و پیچیدگی آنها افزوده میشود. این اعمال 

جراحی در غالب مواقع بدون هیچ عارضه ای صورت میگیرند با این 

است با عوارضی همراه باشد و اعمل حال هر عمل جراحی ممکن 

جراحی ستون مهره هم از این قاعده مستثنی نیستند. البته به 

علت اهمیت ستون مهره عوارض آن هر چند با احتمال کم ایجاد 

 شوند مهم و درخور توجه هستند.

را میتوان به دو دسته آسیب های حین جراحی و عوارض  ستون مهرهآسیب های بعد از اعمال جراحی 

 بعد از جراحی تقسیم کرد. 

  

 عوارض بعد از جراحی ستون مهره

بعضی از عوارض جراحی های ستون مهره 

بالفاصله بعد از جراحی دیده نشده و ممکن است 

بعد از گذشت چند هفته خود را نشان دهند. 

 مهمترین این عوارض عبارتند از :

در اعمال جراحی که برای  ادامه درد سیاتیکی :

درمان هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای انجام 

جراح نتواند تمام  میشود گاهی اوقات ممکن است

فشار  ریشه عصبیرا که بر روی  دیسکقطعاتی از 

 

     

 

 مقاالت مرتبط  
 

    مل جراحیآسیب های حین ع  
 عوارض بعد از جراحی  
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 که به پای بیمار تیر میکشد باقی بماند. میاورد از محل خارج کند. در این موارد ممکن است مقداری از درد

در این عارضه مقداری خون در فضای اطراف پرده دورا یا سخت  : Epidural hematomaهماتوم اپیدورال 

شامه جمع میشود. هماتوم اپیدورال به علت ادامه خونریزی از رگ های خونی است که در حین جراحی 

کلی برای بیمار ایجاد نمیکند ولی بعد از مدتی با افزایش بریده شده اند. این خونریزی در ابتدا مش

خونریزی و فشار توده تجمع یافته خون، موجب بروز درد و عالئم عصبی به علت فشار هماتوم به ریشه 

 های عصبی میشود. خونریزی اپیدورال باید بصورت اورژانس جراحی شود.

تجمع چرک در اطراف پرده دورا یا سخت شامه  این عارضه به علت :  Epidural abcessآبسه اپیدورال 

هفته از جراحی بروز میکند. آبسه اپیدورال باید بصورت  4-2ایجاد میشود و عالئم آن معموال بعد از 

 اورژانس جراحی شود.

این عارضه معموال به علت آسیب پرده های اطراف نخاع ایجاد  : Pseudomeningoceleپسودومننکوسل 

 مایع مغزی نخاعی در پشت نخاع جمع میشود. مننگوسلمانند شده و بر اثر آن 

   

  جراحی آندوسکوپی دیسک چگونه است

 

 

 

 

گاهی در بیمارانی که درد انتشاری از ناحیه کمری به اندام تحتانی دارند و در بررسیهای انجام شده علت 

بصورت خارج کرن دیسک آسیب دیده با جراحی   تشخیص داده شده است، درمان دیسکآن بیرون زدگی 

 هفته موثر واقع نشده باشد.  24ی است بشرط آنکه درمانهای غیر جراحی بمدت آندوسکپ

در واقع درمان اولیه در اکثر موارد جراحی نیست. تنها در درصد کمی از بیماران نیاز به عمل جراحی وجود 

 دارد.

 

 

 

ن از آندوسکپی در موارد نیاز به جراحی، روش متداول باز کردن کامل ناحیه است. در مواردی میتوا

 استفاده کرد که مزایای آن شامل موارد زیر است: 

 

 سانتیمتر 2.5 – 4محل کوچک برش جراحی  -2

 آسیب حداقل به عناصر نرمال ناحیه -4
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 طول عمل کوتاه -3

 امکان ترخیص بیمار عصر روز عمل -2

 انجام فعالیت بالفاصله پس از عمل -5

 هفته 6-2بازگشت به کار بعد از  -6

 

یرغم مزایای فوق، تجربه جراح در میزان موفقیت بسیار مهم است. در برخی موارد که بیرون زدگی عل

شدید است) دو طرفه و مرکزی (، مشکل تر است ودر برخی موارد انجام روشهای معمول با برداشتن 

 ت.اسکامل دیسک و فشار آن بر عناصر عصبی بهتر و موفقتر از برداشتن ناکافی دیسک با آندوسکوپ 
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