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مقدمه



ورود پزشکان ،ارتوپدها ،ارتوپدهای فنی ،فیزیوتراپ ها و کایروپراکتیک ها به کلیه
مدارس دولتی و انتفاعی ممنوع است.



معاینه و ارزیابی بایومکانیکی (ساختار قامتی) دانش آموزان فقط و فقط توسط
مختصصان حرکات اصالحی معلمان تربیت بدنی دوره دیده انجام شود.
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پاسچر یا وضعیت بدنی ()Posture
 منظور از وضعیت بدن ،حالت واحدی از ساختار بدن در کلیة موقعیتهایی مثل
نشستن ،ایستادن ،راه رفتن  ،دویدن و  ...است.
 وضعیت بدن ،شاخص و معیاری برای بیان سطح سالمتی عمومی و کارآیی فرد در
حرکات و فعالیتهاست.
 وضعیت بدنی استاندارد ،نوعی از وضعیت بدنی که حداقل مقدار فشار و کشیدگی
(استرس و استرین) را برمفاصل و عضالت فرد وارد کرده و حداکثر کارائی بدنی را
به همراه دارد .کمترین مصرف انرژی و جلوگیری از بروز خستگی زودرس و عدم
اختالل عملکرد دستگاههای بدن.
 وضعیت بدنی غیر طبیعی یا ناهنجار ،به معنای تفاوت وضعیت بدنی با معیارهای
موجود در منابع علمی .معموال غیرطبیعی بودن اندامهای بدن بر اثر ناتوانی و ضعف
عضالت ایجاد می شود.
 وضعیت نابهنجار به معنای رنج ،درد و افسردگی جسمانی دائمی و در مقابل
استواری در وضعیت بدنی موجب توانایی ،قدرتمندی و سالمتی فرد است.
 تحقیقات بیانکننده این است که اکثر افراد وضعیت بدنی طبیعی ندارند.
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ناهنجاریهای اندام فوقانی
کالبدشناسی ستون فقرات
 بدن به وسیلة ستون فقرات در حالت قائم قرار دارد.
 ستون فقرات از هفت مهرة گردنی ،دوازده مهرة پشتی
یا سینهای و پنج مهرة کمری تشکیل شده است.
 بین مهرهها الیة بالشتکی (غضروفی) برای جذب
ضربات وجود دارد که دیسک خوانده میشود.
 ستون فقرات به طور طبیعی در یک فرد سالم و بالغ
چهار انحنا دارد که به ترتیب به لوردوز گردنی ،در
قسمت مهرههای گردن ،کایفوز سینهای در قسمت
مهرههای پشتی ،لوردوز کمر و کایفوز خاجی در
قسمت استخوان خاجی نامیده شده است.
 وضعیت طبیعی ستون فقرات از راه های مشاهده،
لمس ،صفحه شطرنجی یا خط شاقول،
رادیوگرافی(روش تهاجمی) ،وسایل ارزیابی و ...
بررسی میشود.
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وضعیت یا پاسچر ایدئال بدنی


عبور خط فرضی ثقل از نمای پشت و جلو
به گونه ای است که بدن را به دو نیمه کامال
مساوی چپ و راست تقسیم می کند .با
استفاده از این خط ،می توان ناهنجاریهای
اسکلیولز یا شانه های نامتقارن تشخیص داد.

 در نمای جانب مسیر عبور خط فرضی ثقل
از حفره شنوایی خارجی (الله گوش) ،مرکز
مفصل بازو ،بر جستگی بزرگ ران و یا
اندکی عقب تر از مفصل ران ،پشت
استخوان کشکک و قسمت خارجی قوزك
است.

5

اهمیت پاسچر
کارآمدی عصبی -عضالنی به عنوان توانایی تعامل مناسب سیستم عصبی و سیستم
عضالنی برای تولید حرکات ایده آل تعریف می گردد.
راستای بدنی مناسب اجازه می دهد تا سیستم عصبی –عضالنی در اوج کارایی قرار
گیرد و به تولید حرکت های کارامد و ایمن کمک نماید.
پاسچر مناسب تضمین می کند که عضالت در بدن در راستای بهینه و مناسب قرار
می گیرند و برای تولید نیروهای کارآمد آماده هستند.
در نتیجه :حرکات مفصل کارآمد انجام می شوند .جذب شوك و نیروهای وارده بدن
در زنجیره های حرکتی به صورت مناسب انجام می شود و فشار اضافی بر
مفصل را حذف می کند.
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اهمیت پاسچر ...
بنابراین پاسچر مناسب منجر به موارد زیر می شود:
 عضله را در طول مناسب برای عمل خود قرار می دهد.
 به عضالت اجازه می دهد به طور مناسب با یکدیگر کار کنند.
 حرکت مناسب مفاصل را تضمین می کند.
 منجر به حداکثر تولید نیرو توسط عضله و مفصل می گردد.
 ریس آسیب را کاهش می دهد.
 پاسچر مناسب کمک می کند بدن بتواند در حرکات عملکردی سطوح باالی
قدرت را تولید کند.
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اهمیت پاسچر ...
عدم وجود پاسچر مناسب منجر می شود که:
 به مرور به برخی بافتها آسیب می رسد
 الگوهای حرکتی تغییر می کنند
 عضالت نامتعادل می شوند.
 ممکن است در اثر عملکرد نامناسب عضالت و اعصاب فرد دچار اسیب هایی
مانند اسپرین مچ پا ،التهاب تاندونی یا کمر درد شود.
 از جنبه روانی بسیاری از افرادی که ناهنجاری دارند تصویر خوبی از شکل بدن
خود ندارند.
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سر به جلو ()Forward Head


سر و گردن جلوتر از خط عمودی مرکز ثقل (جانبی) قرار می گیرند یا افزایش
بیش از حد طبیعی تحدب مهره های گردن.

تشخیص و ارزیابی کمی و کیفی سربه جلو


نگاه به شکل ظاهری
استفاده از صفحه شطرنجی ،فرد پشت صفحه و به پهلو ایستاده طوریکه خط
نشانه از الله گوش و لگن و قوزك پا بگذرد اگر سر جلو تر قرار گیرد عارضه سر
به جلو است.
خط شاقولی
گونیامتر اندازه گیری سربه جلو



زاویه نرمال ( 21 )Craniovertebralتا  34درجه
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عوامل ایجاد ناهنجاری سر به جلو
 -1مهره های تحتانی تامیانی گردن به فلکشن ومهره های فوقانی به اکستنشن می روند.
 -2عادات غلط نشستن ،مطالعه کردن ،تماشا کردن (موبایل یا تلوزیون یا  ،)...ایستادن
و راه رفتن
 -3ضعف بینایی .به ویژه در افراد نزدیک بین
 -4گرد پشتی
 -5استفاده از بالشت های بلند
... -6

10

گردن صاف )(Flat neck
کاهش قوس گردنی را عارضه صافی گردن گویند.
تشخیص
 -1خط شاقول یا صفحه شطرنجی  ،مثل سر به جلو اگر سر عقب تر از خط مبنا قرار
گیرد و چانه به سینه نزدیک باشد
 -2خط شاقولی
 -3وسیله اندازه گیری سربه جلو

عوامل ایجاد ناهنجاری سر به جلو
 -1کوتاهی عضالت قدام گردن (فلکسورهای گردن)
 -2تقویت کردن عضالت بازکننده های (اکستنسورهای) گردن
 -3استفاده از بالش بلند
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کجی گردن ()Torticollis

انحراف طرفی ستون مهره های گردنی (گاهی همراه با چرخش) را کجی گردن گویند.
همچنین ،به این ناهنجاری اسکولیوز گردنی نیز می گویند.
علل
 کوتاهی برخی عضالت از جمله عضله جناغی–چنبری–پستانی
 نگهداری سر در وضعیت بد یا نامناسب به مدت طوالنی (هنگام مطالعه یا تماشای
تلویزیون یا انجام دادن فعالیت های روزمره)
 اختالالت بینایی و شنوایی
 کشیدگی گردن در هنگام زایمان
 ضربه به ستون مهره های گردنی
 فتق  -دیسک بین مهره ای
 سل ستون مهره های گردنی
 سوختگی پوست گردن
 قرار گیری گردن در وضعیت نامناسب در دوران جنینی
 ضربه های درون زهدانی که باعث خونریزی درون عضله می شود.
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پشت گرد ()Kyphosis

افزایش بیش از حد طبیعی تحدب مهره های پشتی را تحت عنوان پشت گرد یا گرد
پشتی یا کایفوزیس می گویند .نوع شدید این بیماری قوز نام دارد که از روی لباس
قابل رؤیت است.
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علل
 -1قرار دادن تنه در وضعیت غلط :برخی از افراد در موقع نشستن یا ایستادن تنه را بیش از حد
خم می کنند و ادامه این وضعیت منجر به ایجاد گرد پشتی می شود.
 -2افراد خجالتی ،دختران جوان و افراد بلند قد بیشتر در معرض این تغییر شکل هستند.
 -3کارکرد بیش از حد دستها در جلوی بدن و عدم تقویت عضالت مخالف (مثل ورزش
بوکس)
 -4ضعف عضالت ناحیه ی خلفی پشت (ذوزنقه ،متوازی االضالع ،راست کننده های ستون
فقرات)
 -4کوتاهی عضالت سینه ای
 -5افزایش گودی کمر
 -6بیماریها
عوارض
 -1محدودیت حرکتی در اندام های فوقانی
 -2درد ،گرفتگی عضالت ،افزایش فشار روی مهره ها ،آسیب های عصبی و تخریب مهره ها
 -3کاهش میزان باز شدن قفسه سینه و کاهش انعطاف پذیری
 -4افتادگی سینه و یا ایجاد شانه های گرد
 -7عارضه سر به جلو
 -10کوتاهی ارتفاع تنه فرد و ایجاد ظاهری ناخوشایند

تشخیص و ارزیابی پشت گرد
 -1خط شاقولی
 -2صفحه شطرنجی  ،فرد به پهلو پشت صفحه شطرنجی ایستاده  ،اگر شانه
ها جلوتر از خط مبنا باشد عارضه شانه گرد است.
 -3کایفومتر
 -4خط کش منعطف
 -5و روش های دیگر
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میزان طبیعی انحنای پشت به اندازه  20تا  35درجه است .اگر کمتر باشد،
وضعیت نظامی و اگر بیشتر باشد ،گرد پشتی

شانه به جلو
جلو آمدن بیش از حد طبیعی شانه ها نسبت به خط ثقل
مهمترین علل
 -1کوتاهی عضالت سینه ای
 -2ضعف عضالت ناحیه ی خلفی پشت (ذوزنقه ،متوازی االضالع)
تشخیص و ارزیابی
 -1خط شاقولی
 -2صفحه شطرنجی  ،فرد به پهلو پشت صفحه شطرنجی ایستاده  ،اگر شانه ها جلوتر
از خط مبنا باشد عارضه شانه گرد است.
 -3وسیله اندازه گیری شانه به جلو


حدود نرمال جلو آمدگی شانه ها در دختران

 10و  11سالگی  9/20الی  15/20سانتیمتر
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شانه های نابرابر )(Uneven Shoulder or Shoulder Dropping
اگر دو شانه در یک راستا افقی قرار نداشته باشد ،شانه های نابرابر است.

تشخیص
 -1صفحه شطرنجی
 -2وسیله اندازه گیری شانه های نابرابر

الزم به ذکر است که بعضی از افرادی که دارای شانه های نابرابر است بعلت ناهنجاری
 17اسکولیوز (کج پشتی) می باشد!!!

علل و عوارض شانه های نابرابر
علل

 وضعیتهای غلط در نشستن ،ایستادن ،خوابیدن و راه رفتنهای طوالنی یا فعالیتهای یکطرفه
در ورزش (مثل ورزش بدمینتون یا پینگ پونگ یا تنیس .)...
 عدم تعادل در عضالت نگهدارنده کمربند شانه و عضالت نردبانی قدامی و میانی گردن.
 استفاده از دست مسلط بدون توجه به بکارگیری دست دیگر همانند حمل کیف و اجسام
سنگین با یک دست برای سالیان متمادی.
 برخی معتقدند که یکی از علل بروز شانه نابرابر عارضه کج پشتی ،شکستگی استخوانهای
کمربند شانه و بد جوش خوردن آنها مانند شکستگی استخوان ترقوه و در رفتگی مفصل
جناقی -ترقوه ای است.
عوارض
 ایجاد درد در اطراف شانه ها و گردن
 ایجاد نقاط دردناك روی عضالت باالبرنده شانه ها (عضله گوشه ای ،فوق خاری و
ذوزنقه ای)
 ایجاد ظاهر ناخوشایند در اثر خارج شدن شانه ها از وضعیت طبیعی (از دست دادن
حالت چهارشانه)
 کاهش تحرك مفاصل شانه
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گودی کمر ()Hyperlordosis

عبارت است از افزایش گودی کمر به نحوی که از حد طبیعی بیشتر باشد.

تشخیص
 -1کایفومتر ( T12-T11بین )S1-S2
 -2خط کش منعطف ( T12بین )S2
زاویه قوس کمر (زاویه ساکرال)  20 - 30درجه است.
 -3وسایل دیگر
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علل
•وضعیت های نادرست ایستادن ،نشستن ،خوابیدن و حمل اجسام
•کفش پاشنه بلند
•زایمان های مکرر
•چاقی
•جابجایی مهره ها به سمت جلو
•کوتاهی عضالت خم کننده ران
•ضعف عضالت شکمی و پشت ران (همسترینگ)
عوارض
 -1افزایش قوس کمر
 -2افزایش فشار وارده بر مهرهای تحتانی کمر
 -3استعداد ابتال به کمر درد
 -4کوتاهی قد و ظاهری ناخوشایند
 -5کاهش انعطاف پذیری و تحرك در ناحیه کمری
 -6ایجاد گرد پشتی
20

کمر صاف ()Flat Back

به کاهش گودی کمر طوری که از حد طبیعی کمتر باشد ،کمر صاف می نامند .در این
تغییر شکل ،زاویه کمری – خاجی کاهش می یابد و لگن چرخش خلفی پیدا می کند.
علل

 ضعف عضالت خم کننده ران و عضالت صاف کننده ستون مهره
ها در ناحیه کمری.
 کوتاهی عضالت همسترینگ ،راست شکمی و باز کننده های
ران .
نشانه ها و عوارض
 صاف شدن قوس مهره های پشتی وچرخش لگن خاصره به عقب
 درد در ناحیه کمر
 چون قوس طبیعی کمر کاهش می یابد ،عمل جذب شوك در
ناحیه کمر نیز کم می شود و فرد برای پذیرش هر گونه آسیبهای
کمری آمادگی می یابد.
تشخیص
 -1کایفومتر ( T12-T11بین )S1-S2
 -2خط کش منعطف ( T12بین )S2
 -3وسایل دیگر
زاویه ساکرال  30درجه است.
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کایفولوردوتیک
افزایش قوس های کمری و پشتی را کایفوزیس و لوردزیس گویند.

تشخیص
 -1خط شاقول یا صفحه شطرنجی

 -2کایفومتر (  T12-T11بین )S1-S2
 -3خط کش منعطف (  T12بین )S2
 -4وسایل دیگر
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پشت تابدار ((Sway Back

در این تغییر شکل جابجایی لگن به سمت جلو و قسمت سینه ای به سمت عقب می باشد
که موجب باز شدن ران و خم شدن قسمت پشتی (سینه ای) روی مهره های فوقانی کمر
می شود ،در نتیجه لوردوز مهره های کمر و کیفوز مهره های پشتی را افزا یش می دهد.

تشخیص
 -1خط شاقولی
 -2صفحه شطرنجی
 -3کایفومتر
 -4خط کش منعطف
 -5و روش های دیگر
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علل
 علت ممکن است انتخاب خود فرد باشد (در این احساس راحتی می کند).
 ممکن است بر اثر خستگی باشد (در ایستادن های طوالنی دیده می شود).
 ضعف عضالنی می تواند علت این وضعیت و یا پیامد آن باشد.
عوارض
 -1کشش رباط خاصره ای-رانی ،رباط طولی قدامی (در ناحیه مهره های کمری پایینی) ،رباط
طولی خلفی (در ناحیه مهره های کمری باالیی و پشتی ).
 -2تنگ شدن سوراخ بین مهره ای در مهره های کمری پایینی ممکن است عروق و ریشه های
عصبی را بفشارد ،مخصوصاَ اگر فرد آرتروز هم داشته باشد.
 -3عدم تعادل عضالنی
 -4کوتاهی عضالت شکمی فوقانی ،عضالت باز کننده ران و باز کننده کمری تحتانی و نیام
مربوطه
 -5طویل و ضعیف شدن عضالت شکمی تحتانی و عضالت باز کننده پشت و عضالت خم
کننده ران
 -6کوتاهی قد و ظاهر ناخوشایند
 -7خستگی زود رس
24

پاسچر ناهنجاری های باالتنه
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پشت کج ()Scoliosis

پشت کج یا اسکولیوزیس عبارت است از انحراف طرفی ستون مهره ها (بیش از  10درجه) به
نحوی که زاوید شوکی مهره ها به سمت تقعر و جسم مهره ها به سمت تحدب چرخش پیدا کند
(گاهی همراه با چرخش مهره ها) .در صورتی که اقدامات پیشگیریکنندة انجام نگیرد ستون فقرات
برای ایجاد تعادل کمکم به شکل  Sالتین درخواهد آمد.

انواع کج پشتی
 -1کج پشتی متحرك .این کج پشتی پیشرفت کننده نیستند و سبب تغییر شکل ساختمانی مهره ها
یا دیسک مهره ای نمی شوند .همچنین در حالتهای خمیده به جلو و آویزان شدن از بارفیکس،
از بین می روند .با اجرای حرکات اصالحی ،اصالح می شوند.
 -2کج پشتی ثابت .بافت نرم در سمت تقعر دچار کوتاهی می شوند .همچنین باعث تغییر شکل
ساختمانی مهره هاست .با اجرای حرکات اصالحی ،اصالح نمی شوند.
26

علل

 کوتاهی یک پا
 کوتاهی عضالت تنه در یک سمت
 درد سیاتیک (فتق دیسک)
 کوفتگی عضالت کمر در یک سمت
 اتخاذ وضعیت های غلط
 حمل اجسام با یکدست بصورت طوالنی مدت
 عادت به نشستن یک طرفی ،خم شدن به یک سمت در هنگام کار کردن و راه رفتن
 بیماریهای التهابی یک طرفی نظیر التهاب آپاندیس
 شرکت در بعضی از رشته های ورزشی مانند تنیس.
 آغوش گرفتن اطفال با یک دست و در یک سمت بدن
 ناشناخته
عوارض
 درد و خستگی زودرس
 ظاهر ناخوشایند
 آرتروز زودرس
 اختالالت عصبی
 کاهش دامنه حرکتی مفاصل و انعطاف پذیری بدن
 کاهش ظرفیت و اختالل در عملکرد دستگاه تنفسی و قلبی  -عروقی
27

نحوه بررسی و ارزیابی کج پشتی
-1استفاده از خط شاقول یاصفحه شطرنجی با مشخص کردن دو استخوان ستیغ خاصره (باماژیک)،
 -2اندازه گیری دو دست تا زمین،
 -3فرد ایستاده و به سمت راست و چپ چرخیده  ،اگر میزان چرخش برابر نبود،
 -4در حالت ایستاده به چپ و راست از پهلو خم شود اگر فاصله تا زمین برابر نبود،
 -5اگر شانه ها و کتف در یک راستای افقی قرار نگیرد ،یا وجود برجستگی در یک کتف
 -6نابرابری تعداد و عمق چین پهلوها
 -7شانه های نابرابر
روشهای تشخیص کج پشتی متحرك از ثابت:
 -1آزمون آدامز
 -2آزمون ایستادن روی انگشتان پا
 -3آزمون آویزان شدن
 -4آزمون خم شدن به جلو در حالت نشسته
اندازه گیری میزان انحراف
استفاده از اسکولیومتر
روش کوب (رادیو گرافی)
28

لگن مایل ()Uneven Pelvic or Pelvic obliquity
تشخیص
 -1صفحه شطرنجی
 -2وسیله اندازه گیری انحراف لگن
 -3اختالف طول اندامها
علل
 -1اختالف اندازه پاها
 -2کوتاهی عضالت نزدیک کننده ها
در یک پا و ضعف عضالت دورکننده ها

در پای دیگر
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زانوی ضربدری ()Genus valgum

در این ناهنجاری ،کندیل های داخلی ران به هم نزدکتر شده ،قوزک های داخلی از هم فاصله
می گیرند و نمایی شبیه ضربدر در پاها ایجاد می کنند.

تشخیص
 -1کولیس

30

علل

 چاق بودن و زود راه افتادن بچه
 صافی کف پا
 کوتاهی نوار خاصره ای درشت نی
 کوتاهی عضله دو سر رانی
 ضعف عضالت همسترینگ داخلی (نیمه غشایی و نیمه وتری)
 کاهش زاویه بین سر و گردن استخوان ران با تنه ران ()coax vara
(این زاویه در بدو تولد حدود  150درجه و در افراد بزرگسال حدود  120-135درجه است)
عالئم و عوارض
 درد در قسمت داخلی زانو به علت کشش بافت های نرم
 درد در قسمت خارجی زانو به علت وارد آمدن فشار روی سطوح مفصلی
 ایجاد آرتروز زودرس در زانو
 ایجاد تغییر شکل در پنجه پاها
 ناتوانی در راه رفتن در مراحل پیشرفته
 کاهش قد و ایجاد ظاهر ناخوشایند در پاها
 کاهش عملکرد پاها بخصوص در دویدن
31

پای پرانتزی ()Genu Varum

این عارضه نوعی اختالل در راستای طبیعی پاهاست که در آن زانوها از یکدیگر فاصله
می گیرند و فرد مبتال بر روی لبه خارجی پا راه می رود.

تشخیص
 -1کولیس

32

علل
 -1وزن زیاد :فشار بر روی استخوان ها هم در بچه ها و هم در بزرگساالن عامل زانوی پرانتزی و ضربدری است.
 -2وراثت
 -3راه رفتن زود رس کودك
 -4بیماریهایی مانند راشیتیسم (نرمی استخوان) و آرتروز
 -5شکستگی و بد جوش خوردگیهای سطوح مفصلی زانو
 -6افزایش زاویه بین سر و گردن استخوان ران با تنه ران ()coax valga
 -7پارگی کپسول و رباط خارجی زانو و کوتاهی کپسول و رباط داخلی زانو
 -8کشیدگی نوار ایلیوتیبیال  ،ضعف یا شل شدن عضالت کشنده پهن نیام و عضله دو سررانی
-9کوتاهی عضالت نیم وتری و نیم غشایی و راست داخلی و چهارسرران
 -10نشستن چهار یا دو زانو (عادت فرد)
 -11رشته های ورزشی مثل فوتبال و ورزش های رزمی
عالئم و عوارض
 درد در قسمت داخلی (به علت وارد آمدن فشار روی سطوح مفصلی) و خارجی زانو (به علت کشش بافت های
نرم)
 ایجاد آرتروز زودرس در زانو
 ایجاد تغییر شکل در پنجه پاها
 ناتوانی در راه رفتن در مراحل پیشرفته و کاهش عملکرد پاها بخصوص در دویدن
 کاهش قد و ایجاد ظاهر ناخوشایند در پاها
33

زانوی عقب رفته ()Genu recurvatum or Knee Hyperextention or back knee

یکی از انواع تغییر شکل های زانو است که در ان ،زانو عقب تراز وضعیت طبیعی بدن قرار
می گیرد ) Hyperextentionزانو).

تشخیص
 -1خط شاقول یا صفحه شطرنجی
 -2گونیامتر
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 علل
 -1احتمال کوتاهی و قوی بودن عضله چهار سر
 -2ضعف عضالت پشت ران (همسترینگ)
 -3ضعف عضالت پشت ساق پا (دو قلو)
 -4تغییر شکل پای چماقی نوع کالکانئوس (فرد روی پاشنه راه می رود)
 -5پارگی لیگامنت متقاطع خلفی
 -6کوتاهی عضالت قدامی ساق پا
 -7کوتاهی وتر اشیل و عضالت پشت ساق
 -8کوتاهی عضالت درشت نئی
 عوارض
 -1آرتروز زودرس
 -2درد
 -3تغییر در راستای ستون مهره ها
 -4تغییر الگوی راه رفتن
 -5افزایش آسیب پذیری زانو
 -6افتادگی لگن
 -7کوتاهی ظاهری پا
 -8ظاهر ناخوشایند
35

چرخش ساق پا به سمت داخل () Tibial torsion

علت تورشن تیبیا چرخیده بودن درشت نی به داخل در زمان جنینی بچه است .چون استخوان
درشت نی به سمت داخل چرخیده است مچ و کف پا هم که به آن متصل هستند به سمت
داخل کج می شوند و در نتیجه بچه کف پایش را به سمت داخل می گذارد .

تشخیص
 -1خط شاقول یا صفحه شطرنجی

36

علل
چرخش استخوان تیبیا به داخل در همه بچه ها تا سن دو سالگی تا حدودی وجود
دارد که با باال رفتن سن این چرخش کاهش میابد و منظور از این بیماری وقتی
است که این چرخش بیش از حد طبیعی شود.
این بیماری در اکثر بچه ها تا سن دو سالگی و در اکثر قریب به اتفاق آنها تا قبل
از سن مدرسه بطور خودبخود خوب میشود .اسپلینت ،کفش های مخصوص و
ورزش و نرمش هیچ تاثیری بر روی این تغییر شکل مادرزادی ندارد.
درمان
اگر چرخش استخوان درشت نی بچه تا بعد از  10سالگی به اندازه کافی اصالح نشود
و بچه به خاطر این چرخش زیاد مشکل فراوانی در راه رفتن داشته باشد نیاز به
تصحیح چرخش با استفاده از عمل جراحی دارد .این عمل جراحی معموال موقعی
انجام میشود که مقدار چرخش باقیمانده در استخوان تیبیا بیش از  35درجه باشد.
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چرخش خارجی پا ()External Leg tortion
در این تغییر شکل ،پاشنه و جلو پا به خارج می چرخد و امتداد خطوطی که به مووازات
انگشتان دوم و استخوان کف پایی رسم می شود در خلف همدیگر را قطع می کنند.
تشخیص
 -1خط شاقول یا صفحه شطرنجی
 -2وسایل دیگر

علل

 چرخش استخوانهای کف پایی به خارج و صافی کف پا
 پای چماقی
 زانوی ضربدری
 ضعف عضالت به داخل چرخاننده ران
 کوتاهی عضالت به خارج چرخاننده ران
 اختالالت لگنی
38

کف پای صاف ()Flat Foot

به کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی پا اصطالح صافی کف پا اطالق می شود .همیشه در
شرایطی حرکتی %55 ،فشار در پاشنه و  %45فشار در سینه پا است.

تشخیص
 -1روی چهار پایه ایستادن و از پهلو به داخل کف پا نگاه کردن
 -2اندازه گیری فاصله عمودی بین قله ترین قوس کف پا(استخوان ناوی) تا زمین
39

 فاصله عمودی استخوان ناوی تا زمین باید  18-15میلیمتر باشد.

علل















چاقی
بی ثباتی لیگامانی
خوابیدن روبه شکم در دوران کودکی (باعث می شود که پا نتواند به داخل بچرخد و چرخاننده های پا به خارج کوتاه می
شوند.
نشستن قورباغه ای ()w
زانوی ضربدری
پوشیدن کفش های غیر استاندارد (کفش های تنگ ،پاشنه بلند و پنجه باریک)
افرادی که به مدت طوالنی بستری می شوند .
کسانی که مدت زیادی می ایستند مانند آرایشگران و وزنه برداران که بصورت طوالنی مدت تمرین می کنند.
انجام پرش های عمودی و مکرر مانند ورزشهای رزمی (رقص پا)
ضعف فلکسورهای انگشتان پا و کف پایی ،ضعف لیگامنت پاشنه ای – ناوی و ضعف یا اختالل تاندون عضله درشت نئی
قدامی و درشت نئی خلفی
کوتاهی (یا ضعف) تندون آشیل ،عضالت نازك نی بلند،کوتاه و طرفی
بیماری های عصبی-عضالنی ،فلج اطفال و نرمی استخوان

 ورزش های رزمی
عوارض
 درد در قسمت خارج و داخلی پا
 سائیدگی لبه داخلی پنجه پا
 کاهش تحرك پا  ،خستگی زودرس و کاهش حس عمقی پا
 ایجاد زانوی ضربدری و ایجاد شست کج
 کمر درد
40

کف پای گود یا پای طاقدیسی ()Pes cavus

تغییر شکلی که در آن ارتفاع قوس طولی پا افزایش پیدا کرده است و عموماٌ همراه با چنگالی شدن
سایر انگشتان پاست .این ناهنجاری در نقطه مقابل صافی کف پا قرار می گیرد.

تشخیص
 -1روی چهار پایه ایستادن و از پهلو به داخل کف پا نگاه کردن
 -2جعبه آیینه
 -3ثبت نقش پا
 فاصله عمودی استخوان ناوی تا زمین باید  18-15میلیمتر باشد.
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علل
 کوتاهی بافت های نرم کف پا به دلیل فعالیت ها بیش از اندازه
 ضعف عضالت درشت نی قدامی ،باز کننده دراز شست پا و عضالت بین استخوانی و دودی
کف پایی
 گرفتگی یا ضعف عضالت کف پایی به دلیل اختالالت عصبی –عضالنی
 کوتاهی تاندون آشیل .معموالٌ چرخش پاشنه پا به داخل علت اصلی می باشد
 فعالیت بیش از حد عضالت کف پایی و عضالت خم کننده انگشتان
عوارض
 -1 کاهش تعادل
 -2 برخورد پاها با موانع کم ارتفاع و سقوط مکرر
 -3 احساس درد و خستگی در عضالت جلوی ساق
 -4 کاهش استقامت و احساس خستگی در راه رفتنها و ایستادنها در مراحل پیشرفته
 -5 راه رفتن سخت ،دردناك و غیر موزون
 -6 پاره شدن سریع کفش
 -7 چنگالی شدن انگشتان که موجب محدودیت در عمل خم شدن مفصل کف پایی و بند
انگشتی ( )M.Pمی شود.
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انگشت شست کج ()Hallux valgus

در وضعیت طبیعی محور استخوان بند اول شست نسبت به محور استخوان اول کف پایی با
زاویه حدود  7درجه تمایل به خارج را دارد که به این زاویه ،زاویه شست پا می گویند.
هنگامی که این زاویه از  10درجه بیشتر شود عارضه شست کج بروز می کند.

تشخیص
 -1گونیامتر
43

علل
 -1پوشیدن کفشهای پنجه باریک و پاشنه بلند و جورابهای تنگ.
 -2کف پای صاف و پهن.
 -3نداشتن انگشت دوم به دالیل جراحی.
 -4عفونت های مفصلی در اولین بند انگشت.
 -5فشار بیش از حد و حرکات تکراری تر روی مفصل مانند بالرینها.
-6کوتاهی عضالت نزدیک کننده شست پا.
 -7برهم خوردن ساختار لیگامنتی و کپسول مفصلی ناحیه مذکور.
 -8تغییر شکل در رویه کفش در جانب داخلی و کج شدن پنجه آن.
-9کشیدگی و ضعف عضالت دور کننده شست پا
عوارض
 داشتن محدودیت حرکتی در پنجه پا و تحمل فرد به هنگام ایستادن می کاهد و کارایی او را مختل
می شود.
 وارد آمدن فشار زیاد به کف پا
 درد در پاشنه و پنجه پا
 التهاب در مفاصل درگیر
 عفونت؛ که بدنبال آن ایجاد زخم بوجود می آید.
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اسپلینت انگشت شست کج

45

انگشت چکشی )(Hammer Toe

خم شدگی بند میانی یا انتهایی انگشتان پا و باز شدگی مفصل بند انگشتی -کف پایی

علل
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بیماری های عصبی عضالنی
اختالالت بافت همبند
بلندی انگشت دوم نسبت به انگشتان پا
در رفتگی و نیمه در رفتگی مفاصل انگشتان پا
عدم تعادل قدرت میان عضالت خم کننده و باز کننده انگشتان پا
افزایش قوس پا
استفاده از جوراب و کفش تنگ،کفش پاشنه بلند و کفش پنجه باریک

بررسی استخوان ناوی

47

زنجیره حرکتی

48

49

وضعیت بدنی نابهنجار
به طور خالصه وضعیت بدنی نابهنجار دو نوع اثر سوء در بدن ایجاد میکند:
 .1اختالالت ساختمانی ()Structural
 .2اختالالت کارکردی یا عملکردی ()Functional

 در اختالالت ساختمانی ،ساختار اسکلت وضعیت طبیعی خود را از دست
میدهد .این نوع تغییرات با حرکات اصالحی قابل درمان نیست و اجرای
تمرینهای ورزشی برای این افراد چندان سودمند نخواهد بود.
 اختالالت کارکردی ،اختالالتی است که فقط روی بافتهای نرم مثل عضالت و
رباطها اثر میگذارد .این نوع تغییرات در برابر تمرینهای اصالحی واکنش نشان
میدهد .بیشتر افرادی که اختالالت یا ناهنجاری بدنی دارند ،از نوع کارکردی
است.
50

تعریف حرکات اصالحی


حرکات اصالحی شاخه ای از علوم حرکتی و دانشی کاربردی در جامعه است که
هدف آن  ،پیشگیری  ،ارزیابی و اصالح ناهنجاری های بدنی توسط تمرینهای بدنی
و آموزش عادات وضعیتی افراد است.

 هدف حرکات اصالحی  ،تعادل ساختار فیزیکی و عملکرد بدن است.


51

اما موضوع مورد مطالعه در حرکات اصالحی و درمانی ،بررسی ضعفها و
ناهنجاریهای اکتسابی دستگاه استخوانی ،عضالنی و مفصلی افراد جامعه است .این
ناهنجاریها عموما به دالیلی چون عادات حرکتی نامناسب ،فقر حرکتی ،شرایط
نامناسب محیطی بویژه در کودکان و سنین رشد بروز کرده است.

اصلی ترین علل و عواملی را که موجب بروز ناهنجاریهای وضعیتی


اختالالت ژنتیکی و مادرزادی
بیماریها ،مانند سل ستون فقرات
صدمات ،به عوارض ارتوپدیک و
نقص در دستگاههای عصبی،
استخوانی -مفصلی یا عضالنی



فقر حرکتی
عادات نامناسب در ایستادن ،راه
رفتنها ،نشستنها و حمل اشیاء
سنگین
شغل و وضعیتهای غیر صحیح و
یکنواخت بدنی
تقلید الگوهای حرکتی و وضعیت
بدنی غلط و نامناسب
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استفاده از پوشاك نامناسب یا
تجهیزات غیر استاندارد
کمبود محرکهای رشدی مانند:
نور ،آب و هوای مناسب ،محیط
و تغذیه
وضعیتهای روانی و شخصیتی
افزایش وزن
مسائل فرهنگی و تربیتی
تیپ بدنی
سن
عدم تعادل عضالنی

موارد پیشنهادی برای جلوگیری از ناهنجاریهای قامتی

 ایجاد کلنیک های تخصصی برای مراجعه افرادی که برای
آنها تشخیص ناهنجاری داده شده است.
 سمینارها و کالسهای توجیهی
 تهیه کتاب ،سی دی های آموزشی  ،بروشور  ،پوستر و فیلم
 آگاه سازی والدین
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تهیه کتاب بمنظور پیشگیری و اصالح دفورمیتی ها

کتاب چهارم :آسیب شناسی و تمرین درمانی گردن درد
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نمونه هایی از اصالح و درمان ناهنجاری های بدنی
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نمونه هایی از اصالح و درمان ناهنجاری های بدنی
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