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علل
معدوالً ناشناخته است  .اسکولیوز گاهی نتیجه موارد زیمر
است:
بیدار ها دستگاه مصبی مرکز  ،نظیر فلج اطفمال یما
دیستروفی مضالنی
نقایص مادرزاد ستون فقرات
نابرابر طول پاها
موامل تشدید کننده بیدار
سابقه خانوادگی اسکولیوز
فعالیت در زمان ابتال به این بیماری
نرمشها اختصاصی مدکن است بخشی از درمان باشمد.
اگر استفاده از بریس ضرور باشد ،شرکت کردن بیدار در
فعالیت در زمان ابتال به این بیدار ها ورزشی محمدود
میگردد .برخی فعالیت ها در زمان ابتال به این بمیمدمار
نظیر شنا و اسبسوار مدکن است توصیه شونمد چمون
این فعالیت در زمان ابتال به این بیدار ها بامث تقمویمت
مضالت پشت میگردند.
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متخصصان درمان اسکولیوز (انحراف طمرفمی سمتمون
فقرات) را متناسب با شرای بیدار انتمخماک کمرده و
معدوالً با درمان غیرجراحی و انجام تدرینات مرتبمهمه
شروع میکنند.
درمان قهعی بیدار مستلزم هدکار صدیدانه خمود
بیدار است .تغییر مادت در طرز نشستن غل  ،استفاده
از قوزبند ،فیزیوتراپی جهت رفع ضعف مضالت ستمون
فقرات که می تواند مامل ایجاد کننده باشد ،از درممان
ها طبی است .در صورتی که بمیمدمار آنم منمان
پیشرفت کرده باشد که بامث بروز ممالمم حسمی و
حرکتی در اندام ها ،اشکاالت تنفسی و یا تغییر شکمل
شدید ستون فقرات باشد مدکن اسمت جمراحمی در
درمان کدک کننده باشد.

اسکولیوز چیست؟
هنگامی که از روبرو به ستون مهره ها نگاه می کنیم
ستون مهره مستقی و در امتداد یک خم

ممدمود

صاف می باشد .هرگاه این خ صاف دچار خدیدگمی
گردد در نگاه از روبرو دیگر ستون مهره بصورت یمک
امتداد مستقی دیده ندی شود و به یک یما همر دو
سدت دچار خدیدگی می شمود کمه بمه ایمن اممر
اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون مهره می گویی .
ایجاد اسکولیوز یک روند تدریجی دارد .اسمکمولمیموز
معدوالً درست قبل یا در خالل بلوغ مود توجمه قمرار

دانشگاه امام صادق(علیه السالم) پردیس خواهران

می گیرد .زمانی که جهش رشد در فرد ایجاد شمده

معاونت دانشجویی و فرهنگی

است .بروز اسکولیوز در خان ها شایع تر از آقمایمان

تربیت بدنی

میباشد .در موارد کدی اسکولیموز در دوره نموزاد
تشخیص داده می شود و لذا درمان زودتر شروع ممی
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گردد.

1

انواع اسکولیوز



 - 1مادرزاد  :فرد به هنگام تولد ،دارا نماهمنمجمار
مهره ا بوده و ستون فقرات و انحراف جانبی دارد.
- ۲اکتسابی :به انوامی از اسکولیوز اطالق می شود کمه
فرد در طول دوران زندگی تحت تأثیر موامل مختملمف
به آن دچار می شود.






یکسان نبودن فاصله بین دستها و بدن
قرار داشتن دندهها در ارتفاع مختلف
تفاوت قابل مشاهده در ظاهر و یا بافت پموسمت
دوطرف ستون فقرات
اختالف طول پاها



انجام رادیوگرافی ستون مهره برا بررسی دقیق تر
وجود یا مدم وجود اسکولیموز .در صمورت وجمود
اسکولیوز پزشک از رو مکس رادیوگرافی می تواند
میزان اسکولیوز و درجه آن را اندازه گیر کند.

عوارض اسکولیوز


درد



اختالل در مدلکرد سیست قلبی – ریو



اختالالت مصبی




اختالل در راه رفتن
کاهش تحرک ستون فقرات

تشخیص

عالئم و نشانه ها








الگوهای مختلف قوس اسکولیوز

باالتر بودن یکی از شانهها
باالتر بودن یک سدت لگن
برآمدگی یک استخوان کتف از پشت
به ه خوردن خ کدر
نامتقارن بودن اندازه و یا مکان پستان در زنان
خارج بودن سر بیدار از نقهه مرکز محور لگن
متدایل بودن تدام بدن به یک طرف



بررسی نشانه هایی که در باال اشاره شد.



معاینه ستون مهره ( برا بررسی انحناء آن کمه
آیا اسکولیوز کدر وجود دارد یا اسمکمولمیموز در
ناحیه قفسه سینه وجود دارد(



در معاینه از شدا می خواهند تا به جملمو خم
شوید ( مثل حالت رکوع ) و در ایمن حمالمت
انحراف ستون مهره شدا را به یک سدت بررسی
می کنند.
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