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 چک آپ ستون فقرات 
همانطور که شما به چک کــردن دنــدانهاي خــود احتيـاج داريـد،                

ــد              ــود را چــک کني ــرات خ ــد ســتون فق ــانطور هــم باي ــر . هم دکت
کايروپرکتيک شما ميتواند مفاصل و ستون فقرات شــما را چــک              
ــه شــايد در معــرض خطــر باشــند، را        ــائي را ک ــرده و ديسکه ک

  .شناسائي کرده و از صدمه به ديسک جلوگيري کند
   

  دردهای قسمت پائيني کمر
   

  چه چيز باعث درد قسمت پائيني کمر ميشود؟
قسمت پائيني کمــر بسيـار آســيب پـذير ميباشــد و دائمـًا زيــر                  

عواملــي ماننـد   . فشار نگهداري قسمتهاي بــاالئي بـدن اسـت             
صدمات در کار، ورزش يا تصادفات، حرکات ناصحيح و بلند کردن                   
وزنه هاي نامعقول و همينطور عوامل ژنتيکــي، ميتواننــد باعــث                

ــر شــوند       ــائيني کم ــاالئي از    . درد در قسمــت پ ــار ب درصــد بسي
صدمات قسمت پـائيني کمــر اگــر بــه موقـع درمــان و جلوگــيري                 
ــوع آرتروزهــاي زودرس و مزمــن            ــد، باعــث پيشرفــت و وق نشون

ــد ــا و ســوزش و خــواب       . ميگردن ــا، پادرده ــاري از زانودرده بسي
  .رفتگي پاها به علت فشار بر روي اعصاب پائين کمر ميباشد

   
آیــا دکــتر کايروپرکتيــک ميتوانــد شــما را در مــورد درد           

  قسمت پائيني کمر کمک کند؟
دکتر کايروپرکتيک کمر شما را معاينه کرده و سيستم اعصــاب،                   

همينطــور . سيستم ماهيچه اي و استخواني را بررسي ميکند             
تاريخچه بيماريهاي قبلي و بيماريهاي خانوادگي، تغذيه و روش                
زندگي شما را هم جمع بندي نموده تا علـت دقيـق بيمــاري و                      

بنـابر تحقيقــات انجــام       . درد شما را يافته و به درمان آن بــپردازد              
شده، کايروپرکتيک يکي از موثرترين درمانها بــراي درد قسمــت              

  .پائيني کمر مي باشد
   

  معاينه فيزيکي
معاينــه فيزيکــي، شــامل تستهــاي ارتوپــدي، اعصــاب، انــدازه،         

همچنين استقامت و ســالمت      . حرکات و ستون فقرات ميباشد        
ايــن . ماهيچه ها، مفاصل و غضروفها تحت معاينه قرار ميگيرنـد                 

معاينات به دکتر شــما کمــک ميکنـد تــا تاريخچـه درد و بيمــاري                   
  .قسمت پائيني کمر را به دقت بررسي کند

   
  راديولوژي قسمت پائيني کمر

در برخی از بيماريها دکتر کايروپرکتيک تشخيص ميدهد که بهتر 
. است از قسمـت پــائيني کمــر عکــس راديولـوژي گرفتـه شــود               

عکسهاي راديولوژي ميتوانند نمايــانگر شـکستگي هــا، آرتــروز،              
چرخش نابجاي مهره ها، برخي سرطانها و مشکـالت ژنتيکــي                  

با مشاهده عکسهاي راديولوژي دکتــــر شـــما ميتوانــد                 . باشند
دقيقتر به پيدا کردن دليل بيماري بپردازد و ریسکهـای بـالقوه را              

  .از بين ببرد
   

ــک            ــر کايـــروپرکتيــ ــط دکتـــ ــر توســ ــونه درد کمــ چگـــ
  درمـــان مي شود؟

   
پس از اينکه منطقه آسيب ديده و مهـره هـاي چـرخش خـورده                     
شناســائي شــدند، دکــتر کايروپرکتيــک بــا روشــها و تکنيکهــاي           
بسيار ويژه اي اين مهره هــا را حرکـت ميدهــد و باعــث تحريــک                 

عالوه بر ايـن روشـها، از        . اعصاب و ماهيچه هاي مربوط ميشود       
دستگاه هاي مخصــوص تراپــي و همچنيـن ورزشــهاي ويــژه اي             

تراپي ها شامل کشــش     . براي درمان بيماريها استفاده ميشود       
بــا دســتگاه، حــرارت و يــخ، دســتگاه هــاي محــرک الکتريکــي و         

 .ورزشهاي کششي و قوي کننده عضالت ميباشند

 ديسک کمر و گردن
 :مقدمه 

ديـسک ها، مـواد نـرم ولــي نسبتــًا قـوي مــيباشند کــه بيـن
وظيفــه ديســک هـا. مهره هاي ستون فقـرات قــرار گرفتــه انـد           

جذب کردن شوک ها و فشار ناشي از حرکات، زمين خوردگي
ــر روي مهــره هــا، نخــاع و اعصــاب هــا، ورزشــها و تصادفــات ب

يکـي از عــوار. ميباشد که ميتواند باعث درد و نــاراحتي شــوند        
ــده مشکــالت ديسکــي، خــواب رفتگــي، ض جــدي و آزار دهن
ــا ــای پشــت، دســت و پ ــه ه ــي حســي ماهيچ ســوزش و ب

 .ميباشد
  

 :ديسک سالم 
)annulus(يـک ديسـک سـالـم حـالـت اسفنجـی در اطــــراف         

ديســـــک ســــالــــم. در مرکــز دارد) nucleus(و ژلـــه مـاننــــد 
بـــه مهــره هــاي بــاالئي و پـائيني خــود اجـازه ميدهــد کـه بــه

 .راحتی جلو و عقب رفته و چرخش کند
  

 :ديسک آسيب ديده
 : ديسک در دو حالت کلی آسيب مي بيند

ماننــد(بر اثر صدمات مکرر و طرز استفاده نادرست از بـدن،                   . ١
درست ننشستن افراد هنگام کار در پشت ميز کار يا کامپيوتــر

ديسک کمر! ) و يا درست ننشستن هنگام مطالعه اين مقاله              
 .به مرور تحليل ميرود و آسيب پذيرتر ميشود

بر اثر صدمات جدي و شـديد ماننـد زميــن خــوردن، ســانحه. ٢
راننـــدگـي و صـــدمات ورزشي پديد مــي آيــد و جــدي تــــر از

 .حـالــت اول ميباشد
  

 آيا دکتر کايروپرکتيک ميتواند کمک کند؟
ستون فقـرات،  دکتــــر کايروپرکتيــــک پس از بررســي کامــل 

ــاي ــک ســري تســت ه ــا و مفاصــل اطــراف آن، ي ماهيچــه ه
ارتوپدي، اعصاب و غيره انجام ميدهد تا ديسک آسيب ديده را

درضمن درباره تغذيه، شــغل و طريقــه زندگـي. ي کند  شناسائ
شما هم پرسشهائي ميکند تا بهتر ريشه مشکــل ديسـک را

در بسياری مواقع در صورت صدمه ديسک، دســت هــا و. بيابد
پاهــا ســوزش پيــدا ميکننــد و حـالــــت بـــی حســـی و خـــواب

سوزش و بي حسي دست و پا. رفتـگی هم به وجود مي آيد       
و ماهيچه ها بسيار جدي است و بايد هر چــه ســريعتر ريشـه

 .يابي شده و درمان گردد
  

 )X-Ray(راديولوژی 
کمک بزرگي براي نشـان دادن مشکــالت عکسهاي راديولوژي  

در برخي موارد با تشخيص پزشـک. در ستون فقرات ميباشند     
داده ميشود تا بهتر ديسک و صدمات آن MRIدرخواست تهيه   

 . مشخص شود و جزئيات عصب ها ديده شود
  

دکتر کايروپرکتيک چگونه ديسک کمر و گـردن را درمـان
 مي کند؟ 

دکتر کايروپرکتيک شما تخصص خاصي در بازگرداندن سالمتي
بــا اســتفاده. ستون فقرات، مفاصل و ماهيچه هاي شــما دارد           

ــد ــي توان ــتر شــما م ــژه اي، دک ــوژي وي ــا و تکنول ــک ه از تکني
  .ديسکهاي آسيب ديده کمر و گردن را به سالمت باز گرداند

  
چه کار ميتوانيد بکنيد تا از صدمه بــه ديسـک جلوگــيري

  کيند؟
تا جائي که ميسر است در بلند کردن وزنه ها دقــت کنيـد کــه
کمر و گردن خود راصــاف نگــه داريــد و بيشــتر از زانوهــاي خــود

فعاليتهای ورزشي خــود را کـم. براي بلند کردن استفاده کنيد      
بادکتر کايروپرکتيک خـود. نکنيد و تغذيه مناسب داشته باشيد           

 .راجع به ورزشهاي مناسب مشاوره کنيد
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بــا انجــام تســت هــاي اورتـوپــــدي، اعـصـــــاب و ستـــــــون
ريشــه گــردن درد شـما ميگــردد و در صـورت فـقــــرات بـــدنبال   

ســرطان در غــدد لنفــاوي،  وجــود بيماريهــاي خطرنــاک هماننــد  
تيروئيد و يا استخوانها شما را بــه متخصصيـن مربوطــه معرفــي

 .ميکند
  

 عکسهاي راديولوژي از گردن
عکسهاي راديولوژي از گردن مي تواننـد بسيـاري از مشکــالت
نهفتــه گــردن از جملــه چــرخش غلــط مهــره هــا، شــکستگي،

ــد   ــدا کنن ــدن. تومورهــا و غــيره را هوي ــراي دي ــزوم ب در صــورت ل
نيز مـورد نيـاز ميباشــد و پــس از اينکـه تستهــاي MRIديسکها 

اوليــه انجــام شــد، در صــورت ضــرورت عکسهــاي راديولــوژي از
 .گردن گرفته خواهد شد تا علت در گردن بهتر مشخص شود

   
  دکتر کايروپرکتيک چگونه گردن درد را درمان ميکند؟

دکــتر کايروپرکتيــک بــا تخصــص ويــژه اي کــه در مــورد دردهــاي
مفاصــل، ماهيچــه هــا و اســتخوانها دارد، بــا کمــک حرکــات
مکانيـــــکي خـاصــــــي و همينطـــور بـــا بکـــاربردن تکنولـــوژي و

معمــوًال. دستگاه هاي تراپي و ورزشي به شــما کمـک ميکنـد               
دردهاي گردن به راحتي توسط دکتر کايروپرکتيـک قابــل درمــان

  .هستند
   

  عوامل پيشگيري گردن درد
براي شخصي که گردني سـالم و بـدون درد دارد، بــراي اينکــه
آسيبي نبينـد و در آينـده گـردن درد نداشــته باشـد، مـوارد زيـر

  :بسيار مهم ميباشند
   

از دکتر کايروپرکتيک خود در مورد ورزشهاي صحيح گـردن: اول  
  .پرسش کنيد و ورزشهاي الزم را انجام دهيد

   
از خوابيدن بر روی شکم تا جايي کـه مــي توانيـد پرهيـز: دوم  
 . کنيد

   
در تمامي حاالت نشستن، خوابيدن و ايستادن سـعي: سوم  

  .گردن خود را راست نگه دارید  کنيد که
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

  چگونه کمر خود را در مقابل صدمات محافظت کنيم؟
   

سالمت کمر شما کامًال وابسته بــه طريقــه صــحيح ايستــادن،
همچنيــن تغذيــه صـحيح و ورزش. نشستن و خوابيدن ميباشد        
شـما ميتوانيـد درمـورد چگونگــي. کردن از عوامل ديگر ميباشد     

صحيح ورزش کردن و تغذيه مناسب با دکــتر کايروپرکتيــک خــود
  .مشورت کنيد

   
   

ــا اجســام ســنگين از روي توجــه در بلنــد کــردن وزنــه ی
  :زمين

   
هنگاميکه ميخواهيد وزنه اي را بلند کنيد، کمر خود را صاف -١

 . نگه داشته و در عوض زانوهای خود را خم کنيد
   
وزنه را هر چه نزديک نزديکتر بـه بـدن خـود نگهداريــد، بهتـر -٢

 . است
   
بلند کردن و چرخش کمر در يک زمان ميتواند باعث آسـيب -٣ 

  .ديدگي جدي مهره ها و ديسک شود
   

  
  چه چيزهايي باعث گردن درد ميشوند؟

   
  :گردن درد 
در گردن انسـان بـه طــور معمــول هفــت مهـره وجـود دارد کـه 

.توسط ماهيچه ها و غضروفهاي اطراف خود حمايـت ميشونـد                  
از بين اين هفت مهره تعداد هشت جفت عصب خارج ميشوند

ايــن اعصـاب ماهيچــه هــای. که منشعب شده از نخــاع اســت        
.گردن، گردن، شانه ها، آرنج ها و دست هـا را کنـترل ميکننــد                  
عالوه بر اين ها دو رگ خونــی بسيـار مهـم کـه از ســوی قلـب
منشعب ميشوند و مغـز و ســر را تغذيـه ميکننــد از مــابين ايـن

در ايــن هفــت مهــره بايــد. هفــت مهــره در گــردن عبــور ميکننــد   
قوســي وجــود داشــته باشــد کــه باعــــث تقسيـــــم شـــــدن
مســـاوي فشــار و وزن بروی هر یک از مهره ها و ديسـک مــا

  .بين آن شود
   

بــرای مثـال. عوامل بسيــاری ميتواننـد باعــث گــردن درد شــوند        
چرخش نابجاي مهره ها، آسيب ديدن ماهيچه ها و غضروفها،
آسيب ديدن اعصاب مربوط به گردن، آسيب ديدن ديســک بيــن
مهره ها، تومورهاي استخواني و غيره کــه ميتواننـد ناشــی از
زميــن خوردگــي، صــدمات در کــار و ورزش، تصادفــات، ژنتيــک و

  .بيماريهای ويروسي و باکتریها باشند
   

  مشکالت در گردن چه عوارضی ميتوانند ايجاد کنند؟
دردها و مشکالت زيادي ريشه گرفتـه از نــاراحتي هـاي گـردن

ــرژي،. دارنــد ــاراحتي هــا شــامل ســردرد، ســينوزيت، آل ايــن ن
ــورت، شــانه و ــاي ص ــه ه ســرگيجه، اســترس، درد در ماهيچ

ــد  خــواب رفتگــي، بــی حســي و ســوزش. دســت درد ميشون
  .دستها نيز ميتوانند از ديگر عوارض مشکالت گردن باشند

   
 آيا دکتر کايروپرکتيک ميتواند براي گردن درد کمک کند؟
دکــتر کايروپرکتيــک شــما تخصــص ويــژه اي در درمــان دردهــاي
مربوط بـه گــردن دارد و نتــايج بسيـار مثبــتي از درمـان بيمــاران

دکتر کايروپرکتيک شما. گرفتار به گردن درد بدست آمده است


