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مقدمه
کلیهبهاهکایروپراکتیکوهافیزیوتراپفنی،ارتوپدهایارتوپدها،پزشکان،ورود

.استممنوعانتفاعیودولتیمدارس

وسطتفقطوفقطآموزاندانش(قامتیساختار)بایومکانیکیارزیابیومعاینه
.شودانجامدیدهدورهبدنیتربیتمعلماناصالحیحرکاتمختصصان
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(Posture)ی وضعیت بدنپاسچر یا 
لمثیموقعیتهایکلیةدربدنساختارازواحدیحالتبدن،وضعیتازمنظور

.است...ودویدن،رفتنراه،ایستادن،نشستن
درفردکارآییوعمومیسالمتیسطحبیانبرایمعیاریوشاخص،بدنوضعیت

.فعالیتهاستوحرکات
شیدگیکوفشارمقدارحداقلکهبدنیوضعیتازنوعیاستاندارد،بدنیوضعیت

رابدنیکارائیحداکثروکردهواردفردعضالتوبرمفاصلرا(استرینواسترس)
دمعوزودرسخستگیبروزازجلوگیریوانرژیمصرفکمترین.داردهمراهبه

.بدندستگاههایعملکرداختالل
معیارهایاببدنیوضعیتتفاوتمعنایبهناهنجار،یاطبیعیغیربدنیوضعیت

ضعفوناتوانیاثربربدناندامهایبودنغیرطبیعیمعموال.علمیمنابعدرموجود
.شودمیایجادعضالت

مقابلدرودائمیجسمانیافسردگیودرد،رنجمعنایبهنابهنجاروضعیت
.استفردسالمتیوقدرتمندی،تواناییموجببدنیوضعیتدراستواری

ندارندطبیعیبدنیوضعیتافراداکثرکهاستاینکنندهبیانتحقیقات.
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ناهنجاریهای اندام فوقانی

فقراتستونکالبدشناسی
داردرقراقائمحالتدرفقراتستونوسیلةبهبدن.
پشتیمهرةدوازده،گردنیمهرةهفتازفقراتستون

.استشدهتشکیلکمریمهرةپنجوایسینهیا
جذببرای(غضروفی)بالشتکیالیةهامهرهبین

.شودمیخواندهدیسککهداردوجودضربات
بالغوسالمفردیکدرطبیعیطوربهفقراتستون

در،گردنیلوردوزبهترتیببهکهداردانحناچهار
قسمتدرایسینهیفوزاک،گردنهایمهرهقسمت

درخاجییفوزاکوکمرلوردوز،پشتیهایمهره
.استشدهنامیدهخاجیاستخوانقسمت

مشاهدههایراهازفقراتستونطبیعیوضعیت،
شاقول،خطیاشطرنجیصفحهلمس،

...وارزیابیوسایل،(تهاجمیروش)رادیوگرافی
.شودمیبررسی
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یبدنایدئالپاسچر وضعیت یا 

لوجوپشتنمایازثقلفرضیخطعبور
امالکنیمهدوبهرابدنکهاستایگونهبه

با.کندمیتقسیمراستوچپمساوی
ناهنجاریهایتوانیمخط،اینازاستفاده

.دادصتشخینامتقارنهایشانهیااسکلیولز

لثقفرضیخطعبورمسیرجانبنمایدر
زمرک،(گوشالله)خارجیشنواییحفرهاز

ایورانبزرگجستگیبربازو،مفصل
پشتران،مفصلازترعقباندکی

قوزكخارجیقسمتوکشککاستخوان
.است
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اهمیت پاسچر

سیستمویعصبسیستممناسبتعاملتواناییعنوانبهعضالنی-عصبیکارآمدی
.گرددمیتعریفآلایدهحرکاتتولیدبرایعضالنی

قرارراییکااوجدرعضالنی–عصبیسیستمتادهدمیاجازهمناسببدنیراستای
.نمایدکمکایمنوکارامدهایحرکتتولیدبهوگیرد

قراربمناسوبهینهراستایدربدندرعضالتکهکندمیتضمینمناسبپاسچر
.هستندآمادهکارآمدنیروهایتولیدبرایوگیرندمی

دنبواردهنیروهایوشوكجذب.شوندمیانجامکارآمدمفصلحرکات:نتیجهدر
رباضافیفشاروشودمیانجاممناسبصورتبهحرکتیهایزنجیرهدر

.کندمیحذفرامفصل
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...اهمیت پاسچر 

:شودمیزیرمواردبهمنجرمناسبپاسچربنابراین

دهدمیقرارخودعملبرایمناسبطولدرراعضله.
کنندکاریکدیگربامناسبطوربهدهدمیاجازهعضالتبه.
کندمیتضمینرامفاصلمناسبحرکت.
گرددمیمفصلوعضلهتوسطنیروتولیدحداکثربهمنجر.
دهدمیکاهشراآسیبریس.
االیبسطوحعملکردیحرکاتدربتواندبدنکندمیکمکمناسبپاسچر

.کندتولیدراقدرت
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...اهمیت پاسچر 

:کهشودمیمنجرمناسبپاسچروجودعدم

رسدمیآسیببافتهابرخیبهمروربه
کنندمیتغییرحرکتیالگوهای
شوندمینامتعادلعضالت.
یهایاسیبدچارفرداعصابوعضالتنامناسبعملکرداثردراستممکن

.شوددردکمریاتاندونیالتهابپا،مچاسپرینمانند
بدنلشکازخوبیتصویردارندناهنجاریکهافرادیازبسیاریروانیجنبهاز

.ندارندخود
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(Forward Head)سر به جلو

یشافزایادنگیرمیقرار(جانبی)ثقلمرکزعمودیخطازجلوترگردنوسر
.گردنهایمهرهتحدبطبیعیحدازبیش

و ارزیابی کمی و کیفی سربه جلوتشخیص
ظاهریشکلبهنگاه
خطیکهطورایستادهپهلوبهوصفحهپشتفرد،یشطرنجصفحهازاستفاده

سرارضهعگیردقرارترجلوسراگربگذردپاوزكقولگنوگوشاللهازنشانه
.استجلوبه

شاقولیخط
جلوسربهگیریاندازهگونیامتر
نرمالزاویه(Craniovertebral)21درجه34تا

9



سر به جلوعوامل ایجاد ناهنجاری

.روندمیناکستنشبهفوقانیهایومهرهفلکشنبهگردنتامیانیتحتانیهایمهره-1
ایستادن ،...(موبایل یا تلوزیون یا )عادات غلط نشستن، مطالعه کردن، تماشا کردن-2

و راه رفتن
به ویژه در افراد نزدیک بین. ضعف بینایی-3
گرد پشتی-4
استفاده از بالشت های بلند-5
6-...
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(Flat neck)گردن صاف

.کاهش قوس گردنی را عارضه صافی گردن گویند
تشخیص

قراربنامخطازترعقبسراگرجلوبهسرمثل،یشطرنجصفحهیاشاقولخط-1
باشدنزدیکسینهبهچانهوگیرد

خط شاقولی-2
وسیله اندازه گیری سربه جلو-3

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

.ندگویگردنیکجرا(چرخشباهمراهگاهی)گردنیهایمهرهستونطرفیانحراف
.گویندمینیزگردنیاسکولیوزناهنجاریاینبههمچنین،

علل
پستانی–چنبری–کوتاهی برخی عضالت از جمله عضله جناغی
 ماشای  هنگام مطالعه یا ت)نگهداری سر در وضعیت بد یا نامناسب به مدت طوالنی

(تلویزیون یا انجام دادن فعالیت های روزمره
اختالالت بینایی و شنوایی
کشیدگی گردن در هنگام زایمان
ضربه به ستون مهره های گردنی
دیسک بین مهره ای-فتق
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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(Kyphosis)پشت گرد  
رد یا گرد  افزایش بیش از حد طبیعی تحدب مهره های پشتی را تحت عنوان پشت گ

نوع شدید این بیماری قوز نام دارد که از روی لباس  .یفوزیس می گوینداپشتی یا ک
.قابل رؤیت است
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علل
یش از حد  برخی از افراد در موقع نشستن یا ایستادن تنه را ب: قرار دادن تنه در وضعیت غلط-1

.  خم می کنند و ادامه این وضعیت منجر به ایجاد گرد پشتی می شود
.ستندافراد خجالتی، دختران جوان و افراد بلند قد بیشتر در معرض این تغییر شکل ه-2
مثل ورزش  )کارکرد بیش از حد دستها در جلوی بدن و عدم تقویت عضالت مخالف -3

(بوکس
ون  ذوزنقه، متوازی االضالع، راست کننده های ست)ضعف عضالت ناحیه ی خلفی پشت -4

(فقرات
کوتاهی عضالت سینه ای-4
افزایش گودی کمر-5
بیماریها-6

عوارض
محدودیت حرکتی در اندام های فوقانی-1
ره ها آسیب های عصبی و تخریب مه، افزایش فشار روی مهره ها، گرفتگی عضالت،درد-2
کاهش انعطاف پذیریو کاهش میزان باز شدن قفسه سینه-3
ایجاد شانه های گردو یا افتادگی سینه -4
عارضه سر به جلو-7

ناخوشایند کوتاهی ارتفاع تنه فرد و  ایجاد ظاهری-10
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و ارزیابی پشت گردتشخیص

شاقولیخط-1
، اگر شانه پشت صفحه شطرنجی ایستادهصفحه شطرنجی ، فرد به پهلو-2

.ها جلوتر از خط مبنا باشد عارضه شانه گرد است
کایفومتر-3
خط کش منعطف-4
و روش های دیگر-5

 اگر کمتر باشد، . درجه است35تا 20میزان طبیعی انحنای پشت به اندازه
وضعیت نظامی و اگر بیشتر باشد، گرد پشتی
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شانه به جلو
جلو آمدن بیش از حد طبیعی شانه ها نسبت به خط ثقل

عللمهمترین
ایسینهعضالتکوتاهی-1
(االضالعمتوازیذوزنقه،)پشتخلفییناحیهعضالتضعف-2

ارزیابیوتشخیص
شاقولیخط-1
انه ها جلوتر پشت صفحه شطرنجی ایستاده ، اگر شصفحه شطرنجی ، فرد به پهلو-2

.از خط مبنا باشد عارضه شانه گرد است
وسیله اندازه گیری شانه به جلو-3

حدود نرمال جلو آمدگی شانه ها در دختران
سانتیمتر15/20الی 9/20سالگی 11و 10
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(Uneven Shoulder or Shoulder Dropping)شانه های نابرابر  

.استنابرابرهایشانه،باشدنداشتهقرارافقیراستایکدرشانهدواگر

تشخیص
شطرنجیصفحه-1
نابرابرهایشانهگیریاندازهوسیله-2

اری الزم به ذکر است که بعضی از افرادی که دارای شانه های نابرابر است بعلت ناهنج
!!!می باشد( کج پشتی)اسکولیوز 
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شانه های نابرابرعلل و عوارض 

علل
یکطرفهتهایفعالییاطوالنیرفتنهایراهوخوابیدنایستادن،نشستن،درغلطوضعیتهای

.(...تنیسیاپونگپینگیابدمینتونورزشمثل)ورزشدر
ردنگمیانیوقدامینردبانیعضالتوشانهکمربندنگهدارندهعضالتدرتعادلعدم.
اجساموکیفحملهماننددیگردستبکارگیریبهتوجهبدونمسلطدستازاستفاده

.متمادیسالیانبرایدستیکباسنگین
استخوانهایگیشکستپشتی،کجعارضهنابرابرشانهبروزعللازیکیکهمعتقدندبرخی

مفصلگیرفتدروترقوهاستخوانشکستگیمانندآنهاخوردنجوشبدوشانهکمربند
.استایترقوه-جناقی

عوارض
گردنوهاشانهاطرافدردردایجاد
وخاریفوقای،گوشهعضله)هاشانهباالبرندهعضالترویدردناكنقاطایجاد

(ایذوزنقه
دادندستاز)طبیعیوضعیتازهاشانهشدنخارجاثردرناخوشایندظاهرایجاد

(چهارشانهحالت
شانهمفاصلتحركکاهش
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(  Hyperlordosis)گودی کمر 
.دعبارت است از افزایش گودی کمر به نحوی که از حد طبیعی بیشتر باش

تشخیص
(S1-S2بینT12-T11)کایفومتر-1

(S2بینT12)منعطفکشخط-2

.استدرجه20-30(ساکرالزاویه)کمرقوسزاویهدیگروسایل-3
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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•
(همسترینگ)ضعف عضالت شکمی و پشت ران •

عوارض
افزایش قوس کمر-1
افزایش فشار وارده بر مهرهای تحتانی کمر-2
استعداد ابتال به کمر درد-3
کوتاهی قد و ظاهری ناخوشایند-4
کاهش انعطاف پذیری و تحرك در ناحیه کمری-5
ایجاد گرد پشتی-6



(  Flat Back)کمر صاف 
ین  در ا. به کاهش گودی کمر طوری که از حد طبیعی کمتر باشد، کمر صاف می نامند

.  ندخاجی کاهش می یابد و لگن چرخش خلفی پیدا می ک–تغییر شکل، زاویه کمری 
علل
هرهمستونکنندهصافعضالتورانکنندهخمعضالتضعف

.کمریناحیهدرها
هایکنندهبازوشکمیراستهمسترینگ،عضالتکوتاهی

.ران

عوارضوهانشانه
بعقبهخاصرهلگنوچرخشپشتیهایمهرهقوسشدنصاف
کمرناحیهدردرد
درشوكجذبعملیابد،میکاهشکمرطبیعیقوسچون

یبهایآسگونههرپذیرشبرایفردوشودمیکمنیزکمرناحیه
.یابدمیآمادگیکمری

تشخیص
(S1-S2بین  T12-T11)کایفومتر -1
(S2بین  T12)خط کش منعطف -2
وسایل دیگر  -3

.درجه است30زاویه ساکرال 
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وتیک  یفولورداک

.گویندیسو لوردزیسیفوزاافزایش قوس های کمری و پشتی را ک

تشخیص
شطرنجیصفحهیاشاقولخط-1
(S1-S2بینT12-T11)کایفومتر-2

(S2بینT12)منعطفکشخط-3

وسایل دیگر -4
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Sway Back))پشت تابدار
می باشد  بدر این تغییر شکل جابجایی لگن به سمت جلو و قسمت سینه ای به سمت عق

مر  روی مهره های فوقانی ک( سینه ای)که موجب باز شدن ران و خم شدن قسمت پشتی 
.هدمی شود، در نتیجه لوردوز مهره های کمر و کیفوز مهره های پشتی را افزا یش می د

تشخیص
شاقولیخط-1
شطرنجیصفحه-2
کایفومتر-3
خط کش منعطف-4
و روش های دیگر-5
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علل
 (.در این احساس راحتی می کند)علت ممکن است انتخاب خود فرد باشد
 (.در ایستادن های طوالنی دیده می شود)ممکن است بر اثر خستگی باشد
ضعف عضالنی می تواند علت این وضعیت و یا پیامد آن باشد.

عوارض
اط  ، رب(در ناحیه مهره های کمری پایینی)رانی، رباط طولی قدامی -کشش رباط خاصره ای-1

(. در ناحیه مهره های کمری باالیی و پشتی )طولی خلفی 
تنگ شدن سوراخ بین مهره ای در مهره های کمری پایینی ممکن است عروق و ریشه های-2

.  عصبی را بفشارد، مخصوصاَ اگر فرد آرتروز هم داشته باشد
عدم تعادل عضالنی -3
و نیام کوتاهی عضالت شکمی فوقانی، عضالت باز کننده ران و باز کننده کمری تحتانی-4

مربوطه
خم  طویل و ضعیف شدن عضالت شکمی تحتانی و عضالت باز کننده پشت و عضالت-5

کننده ران
کوتاهی قد و ظاهر ناخوشایند-6
خستگی زود رس-7
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پاسچر ناهنجاری های باالتنه
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(  Scoliosis)پشت کج 
به ( درجه10بیش از )عبارت است از انحراف طرفی ستون مهره ها یسپشت کج یا اسکولیوز

ندنحوی که زاوید شوکی مهره ها به سمت تقعر و جسم مهره ها به سمت تحدب چرخش پیدا ک
کنندة انجام نگیرد ستون فقرات در صورتی که اقدامات پیشگیری.(گاهی همراه با چرخش مهره ها)

.التین درخواهد آمدSشکل کم بهبرای ایجاد تعادل کم

پشتیکجانواع
هامهرهساختمانیکلشتغییرسببونیستندکنندهپیشرفتپشتیکجاین.متحركپشتیکج-1

کس،بارفیازشدنآویزانوجلوبهخمیدهحالتهایدرهمچنین.شوندنمیایمهرهدیسکیا
.شوندمیاصالحاصالحی،حرکاتاجرایبا.روندمیبیناز

شکلغییرتباعثهمچنین.شوندمیکوتاهیدچارتقعرسمتدرنرمبافت.ثابتپشتیکج-2
.شوندنمیاصالحاصالحی،حرکاتاجرایبا.هاستمهرهساختمانی
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علل
کوتاهی یک پا
کوتاهی عضالت تنه در یک سمت
 (فتق دیسک)درد سیاتیک
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
 عروقی-کاهش ظرفیت و اختالل در عملکرد دستگاه تنفسی و قلبی

27



نحوه بررسی و ارزیابی کج پشتی 

،(باماژیک)هخاصرستیغاستخواندوکردنمشخصباشطرنجیصفحهیاشاقولخطازاستفاده-1
،زمینتادستدوگیریاندازه-2
،نبودبرابرچرخشمیزاناگر،چرخیدهچپوراستسمتبهوایستادهفرد-3
،نبودبرابرزمینتافاصلهاگرشودخمپهلوازراستوچپبهایستادهحالتدر-4
تفکیکدربرجستگیوجودیا،نگیردقرارافقییراستایکدرکتفوهاشانهاگر-5
پهلوهاچینعمقوتعدادنابرابری-6
نابرابرهایشانه-7

:ثابتازمتحركپشتیکجتشخیصروشهای
آدامزآزمون-1
پاانگشتانرویایستادنآزمون-2
شدنآویزانآزمون-3
نشستهحالتدرجلوبهشدنخمآزمون-4

انحرافمیزانگیریاندازه
اسکولیومترازاستفاده
(گرافیرادیو)کوبروش
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(Uneven Pelvic or Pelvic obliquity)لگن مایل 

تشخیص
صفحه شطرنجی-1
وسیله اندازه گیری انحراف لگن-2
اختالف طول اندامها-3

علل
اختالف اندازه پاها-1
کوتاهی عضالت نزدیک کننده ها-2

در یک پا و ضعف عضالت دورکننده ها
در پای دیگر
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(Genus valgum)زانوی ضربدری 
کندیل های داخلی ران به هم نزدکتر شده، قوزک های داخلی از هم فاصله  این ناهنجاری،در 

.می گیرند و نمایی شبیه ضربدر در پاها ایجاد می کنند

تشخیص
کولیس-1
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علل
چاق بودن و زود راه افتادن بچه
صافی کف پا
کوتاهی نوار خاصره ای درشت نی
کوتاهی عضله دو سر رانی
 (نیمه غشایی و نیمه وتری)ضعف عضالت همسترینگ داخلی
تنه ران زاویه بین سر و گردن استخوان ران باکاهش(coax vara)
(درجه است120-135درجه و در افراد بزرگسال حدود 150این زاویه در بدو تولد حدود )

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
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Genu)پای پرانتزی  Varum)
ه این عارضه نوعی اختالل در راستای طبیعی پاهاست که در آن زانوها از یکدیگر فاصل

.می گیرند و فرد مبتال بر روی لبه خارجی پا راه می رود

تشخیص
کولیس-1
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علل
.فشار بر روی استخوان ها هم در بچه ها و هم در بزرگساالن عامل زانوی پرانتزی و ضربدری است: وزن زیاد-1
وراثت-2
راه رفتن زود رس کودك-3
و آرتروز( نرمی استخوان)بیماریهایی مانند راشیتیسم -4
شکستگی و بد جوش خوردگیهای سطوح مفصلی زانو-5
(coax valga)تنه ران افزایش زاویه بین سر و گردن استخوان ران با-6
پارگی کپسول و رباط خارجی زانو و کوتاهی کپسول و رباط داخلی زانو-7
ضعف یا شل شدن عضالت کشنده پهن نیام و عضله دو سررانی، کشیدگی نوار ایلیوتیبیال -8
و چهارسررانکوتاهی عضالت نیم وتری و نیم غشایی و راست داخلی-9

(عادت فرد)نشستن چهار یا دو زانو -10
رشته های ورزشی مثل فوتبال و ورزش های رزمی-11

عالئم و عوارض
 های به علت کشش بافت)خارجی زانو و ( به علت وارد آمدن فشار روی سطوح مفصلی)داخلی درد در قسمت

(نرم
ایجاد آرتروز زودرس در زانو
ایجاد تغییر شکل در پنجه پاها
کاهش عملکرد پاها بخصوص در دویدنو ناتوانی در راه رفتن در مراحل پیشرفته
 کاهش قد و ایجاد ظاهر ناخوشایند در پاها
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Genu)زانوی عقب رفته  recurvatum or Knee Hyperextention or back knee)
بدن قرار یکی از انواع تغییر شکل های زانو است که در ان، زانو عقب تراز وضعیت طبیعی

(.زانو(Hyperextentionمی گیرد

تشخیص
شطرنجیصفحهیاشاقولخط-1
گونیامتر-2
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 علل
کوتاهی و قوی بودن عضله چهار سراحتمال-1
(همسترینگ)ضعف عضالت پشت ران -2
(دو قلو)ضعف عضالت پشت ساق پا -3
(فرد روی پاشنه راه می رود)تغییر شکل پای چماقی نوع کالکانئوس -4
پارگی لیگامنت متقاطع خلفی-5
کوتاهی عضالت قدامی ساق پا-6
کوتاهی وتر اشیل و عضالت پشت ساق-7
کوتاهی عضالت درشت نئی-8

عوارض
آرتروز زودرس-1
درد-2
تغییر در راستای ستون مهره ها-3
تغییر الگوی راه رفتن-4
افزایش آسیب پذیری زانو-5
افتادگی لگن-6
کوتاهی ظاهری پا-7
ظاهر ناخوشایند-8
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Tibial)چرخش ساق پا به سمت داخل  torsion)
ان  چون استخو. چرخیده بودن درشت نی به داخل در زمان جنینی بچه استعلت تورشن تیبیا

ت درشت نی به سمت داخل چرخیده است مچ و کف پا هم که به آن متصل هستند به سم
 .گذاردشوند و در نتیجه بچه کف پایش را به سمت داخل میداخل کج می

تشخیص
صفحه شطرنجیخط شاقول یا -1
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علل
ود چرخش استخوان تیبیا به داخل در همه بچه ها تا سن دو سالگی تا حدودی وج
قتی  دارد که با باال رفتن سن این چرخش کاهش میابد و منظور از این بیماری و

.است که این چرخش بیش از حد طبیعی شود
نها تا قبل این بیماری در اکثر بچه ها تا سن دو سالگی و در اکثر قریب به اتفاق آ

و  اسپلینت، کفش های مخصوص. از سن مدرسه بطور خودبخود خوب میشود
.ورزش و نرمش هیچ تاثیری بر روی این تغییر شکل مادرزادی ندارد

درمان
سالگی به اندازه کافی اصالح نشود 10اگر چرخش استخوان درشت نی بچه تا بعد از 

یاز به و بچه به خاطر این چرخش زیاد مشکل فراوانی در راه رفتن داشته باشد ن
ی این عمل جراحی معموال موقع. تصحیح چرخش با استفاده از عمل جراحی دارد

. درجه باشد35انجام میشود که مقدار چرخش باقیمانده در استخوان تیبیا بیش از 
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تشخیص
صفحه شطرنجیخط شاقول یا -1
وسایل دیگر  -2

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

(External Leg tortion)پا چرخش خارجی 
مووازات  در این تغییر شکل، پاشنه و جلو پا به خارج می چرخد و امتداد خطوطی که به

.ندانگشتان دوم و استخوان کف پایی رسم می شود در خلف همدیگر را قطع می کن



(Flat Foot)کف پای صاف 
شه در همی. به کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی پا اصطالح صافی کف پا اطالق می شود

.فشار در سینه پا است% 45فشار در پاشنه و % 55شرایطی حرکتی، 

تشخیص
کردننگاهپاکفداخلبهپهلوازوایستادنپایهچهارروی-1
زمینتا(ناویاستخوان)پاکفقوسترینقلهبینعمودیفاصلهگیریاندازه-2

باشدمیلیمتر18-15بایدزمینتاناویاستخوانعمودیفاصله.
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علل
چاقی
بی ثباتی لیگامانی
 وتاه می  باعث می شود که پا نتواند به داخل بچرخد و چرخاننده های پا به خارج ک)خوابیدن روبه شکم در دوران کودکی

.شوند
 نشستن قورباغه ای(w)
زانوی ضربدری
 (کفش های تنگ، پاشنه بلند و پنجه باریک)پوشیدن کفش های غیر استاندارد
 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.
 (  رقص پا)انجام پرش های عمودی و مکرر مانند ورزشهای رزمی
 له درشت نئی  اختالل تاندون عضناوی و ضعف یا –ضعف فلکسورهای انگشتان پا و کف پایی، ضعف لیگامنت پاشنه ای

قدامی و درشت نئی خلفی  
عضالت نازك نی بلند،کوتاه و طرفیتندون آشیل، ( یا ضعف)کوتاهی
عضالنی، فلج اطفال و نرمی استخوان-بیماری های عصبی
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
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Pes)پای طاقدیسی یا کف پای گود cavus    )
نگالی شدن  تغییر شکلی که در آن ارتفاع قوس طولی پا افزایش پیدا کرده است و عموماٌ همراه با چ

.  این ناهنجاری در نقطه مقابل صافی کف پا قرار می گیرد. سایر انگشتان پاست

تشخیص
کردننگاهپاکفداخلبهپهلوازوایستادنپایهچهارروی-1
آیینهجعبه-2
پانقشثبت-3
باشدمیلیمتر18-15بایدزمینتاناویاستخوانعمودیفاصله.
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علل 
کوتاهی بافت های نرم کف پا به دلیل فعالیت ها بیش از اندازه
و دودی  ضعف عضالت درشت نی قدامی، باز کننده دراز شست پا و عضالت بین استخوانی

کف پایی
 عضالنی–گرفتگی یا ضعف عضالت کف پایی به دلیل اختالالت عصبی
معموالٌ چرخش پاشنه پا به داخل علت اصلی می باشد. کوتاهی تاندون آشیل
  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-هکاهش استقامت و احساس خستگی در راه رفتنها و ایستادنها در مراحل پیشرفت
5-راه رفتن سخت، دردناك و غیر موزون
6-پاره شدن سریع کفش
7-ند  چنگالی شدن انگشتان که موجب محدودیت در عمل خم شدن مفصل کف پایی و ب

.می شود( M.P)انگشتی 
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Hallux)کجانگشت شست  valgus)
ف پایی با در وضعیت طبیعی محور استخوان بند اول شست نسبت به محور استخوان اول ک

.  ددرجه تمایل به خارج را دارد که به این زاویه، زاویه شست پا می گوین7زاویه حدود 
.درجه بیشتر شود عارضه شست کج بروز می کند10هنگامی که این زاویه از 

تشخیص
گونیامتر-1
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علل
. پوشیدن کفشهای پنجه باریک و پاشنه بلند و جورابهای تنگ-1
.کف پای صاف و پهن-2
.نداشتن انگشت دوم به دالیل جراحی-3
. عفونت های مفصلی در اولین بند انگشت-4
.مانند بالرینهافشار بیش از حد و حرکات تکراری تر روی مفصل-5
.کوتاهی عضالت نزدیک کننده شست پا-6
.برهم خوردن ساختار لیگامنتی و کپسول مفصلی ناحیه مذکور-7
.تغییر شکل در رویه کفش در جانب داخلی و کج شدن پنجه آن-8
کشیدگی و ضعف عضالت دور کننده شست پا-9

عوارض
را مختل داشتن محدودیت حرکتی در پنجه پا و تحمل فرد به هنگام ایستادن می کاهد و کارایی او

.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
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 (Hammer Toe)انگشت چکشی
کف پایی-ی خم شدگی بند میانی یا انتهایی انگشتان پا و باز شدگی مفصل بند انگشت

علل
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
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بررسی استخوان ناوی
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زنجیره حرکتی
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وضعیت بدنی نابهنجار

:کندمیایجادبدندرسوءاثرنوعدونابهنجاربدنیوضعیتخالصهطوربه
(Structural)ساختمانیاختالالت.1

(Functional)عملکردییاکارکردیاختالالت.2

دستازراخودطبیعیوضعیتاسکلتساختار،ساختمانیاختالالتدر
اجرایونیستدرمانقابلاصالحیحرکاتباتغییراتنوعاین.دهدمی

.بودنخواهدسودمندچندانافراداینبرایورزشیتمرینهای

وتعضالمثلنرمبافتهایرویفقطکهاستاختالالتی،کارکردیاختالالت
شاننواکنشاصالحیتمرینهایبرابردرتغییراتنوعاین.گذاردمیاثررباطها

ردیکارکنوعازدارند،بدنیناهنجارییااختالالتکهافرادیبیشتر.دهدمی
.است
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حرکات اصالحیتعریف 

هکاستجامعهدرکاربردیدانشیوحرکتیعلومازایشاخهاصالحیحرکات
بدنیتمرینهایتوسطبدنیهایناهنجاریاصالحوارزیابی،پیشگیری،آنهدف

.استافرادوضعیتیعاداتآموزشو

استبدنعملکردوفیزیکیساختارتعادل،اصالحیحرکاتهدف.

وضعفهابررسیدرمانی،واصالحیحرکاتدرمطالعهموردموضوعاما
این.استجامعهافرادمفصلیوعضالنیاستخوانی،دستگاهاکتسابیناهنجاریهای

طشرای،حرکتیفقر،نامناسبحرکتیعاداتچوندالیلیبهعموماناهنجاریها
.استکردهبروزرشدسنینوکودکاندربویژهمحیطینامناسب
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اصلی ترین علل و عواملی را که موجب بروز ناهنجاریهای وضعیتی

ا استفاده از پوشاك نامناسب ی
تجهیزات غیر استاندارد

کمبود محرکهای رشدی مانند  :
نور، آب و هوای مناسب، محیط 

و تغذیه
یوضعیتهای روانی و شخصیت
افزایش وزن
مسائل فرهنگی و تربیتی
تیپ بدنی
سن
عدم تعادل عضالنی

مادرزادیوژنتیکیاختالالت
،اتفقرستونسلمانندبیماریها
وارتوپدیکعوارضبه،صدمات

عصبی،دستگاههایدرصنق
عضالنییامفصلی-استخوانی

حرکتیفقر
راهایستادن،درنامناسبعادات

اشیاءحملونشستنهارفتنها،
سنگین

وصحیحغیروضعیتهایوشغل
بدنییکنواخت

یتوضعوحرکتیالگوهایتقلید
نامناسبوغلطبدنی
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تیقامناهنجاریهایازجلوگیریبرایپیشنهادیموارد
رایبکهافرادیمراجعهبرایتخصصیهایکلنیکایجاد

.استشدهدادهناهنجاریتشخیصآنها
توجیهیکالسهایوسمینارها
فیلموپوستر،بروشور،آموزشیهایدیسیکتاب،تهیه
والدینسازیآگاه
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ی ها تهیه کتاب بمنظور پیشگیری و اصالح دفورمیت

دردگردندرمانیتمرینوشناسیآسیب:چهارمکتاب

54



55



56



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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