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آيــا درد ســياتيک توســط دکــتر کايروپرکتيــک درمانپذيــر
 است؟

 
دکتر کايروپرکتيـک تخصــص ويــژه اي در درمــان دردهــاي مفاصــل،
ــيز جــزو ــان درد ســياتيک ن ماهيچــه اي و اســتخواني دارد و درم

هرســاله تعــداد انبوهــي از بيمــاران. اينگونــه مشکــالت ميباشــد  
.مبتال به درد سياتيک توسط دکـتر کايروپرکتيــک درمــان ميشونــد               
دکتر کايروپراکتيـک شـما بــا انجــام دادن تســت هــاي اورتوپـدي،
اعصاب و ستون فقرات، ريشه و علت درد شما را يافته و شما را

   .کمک ميکند تا از درد و عوارض بعدي آن رها گرديد
 
 

 )X-Ray(عکسهاي راديولوژي 
 

عکسهاي راديولوژي از قسمـت مهـره هــاي پــائيني کمــر و لگــن
ميتواند بسياري از مشکالت نهفته از جمله علت درد سياتيک را
مشخــص نمـوده و ريســک هـاي بــالقوه هماننــد تومورهــا و غــدد

   .سرطاني، شکستگي ها و آرتروزها را هويدا ميکند
 
 

 دکتر کایروپرکتيک چگونه درد سياتيک را درمان ميکند؟
 

پس از اينکه تست هــاي مـورد نظــر انجــام پــذيرفت، دکـتر شــما
.ميکند  استراتژي خاصي را براي درمان درد سياتيک شما اتخاذ              

اين درمان ميتواند شامل يک سري حرکات مخصوص مکــانيکي و
فيزيکي، دســتگاههاي مخصـوص تراپــي و تـوانبخِش، ورزشــهاي
.ويــژه و بررســي و اصــالح تغذيــه و روش زنــدگي شــما ميباشــد       
معموًال دردهاي ســياتيک بـه راحـتي توسـط دکـتر کايروپراکتيـک

 .قابل درمان و کنترل ميباشند
 
 

 براي پيشگيري از درد سياتيک چه ميتوان کرد؟
 

براي شخصي کـه ســالم ميباشـد، بــراي اینکـه آســيبي نبينــد و
دچار دردهايي از قبيـل ســياتيک نشــود، مــوارد زيــر بسيـار مهــم

 : است
 

خــود درمــورد ورزشــهاي صــحيح  اول اينکــه از دکــتر کايروپرکتيــک  
 .براي قسمت مربوط پرسش کنيد و آنها را انجام دهيد

 
دوم اينکه از انجام کارهاي سنگين برحذر باشـيد و ســعي کنيـد

و  کنيـد    که هميشه براي بلند کـردن اشـياء از زانوهــا اسـتفاده                 
 .کمر خود را راست و کشيده نگاه دارید

 
سوم اينکه ميتوانيد با تغذيه مناسب و زیر نظر دکتر و با پيروي از
رژيــم غــذايي ســالم قــدرت و اســتحکام ماهيچــه هــا، اعصــاب و

 . استخوانهايتان را قوت بخشيد
 
 
 
 
 

  

   
 درد سياتيک 

  
تقــريبــًا همه ما درباره درد سياتيک شنيده ايـم و يـا آنـرا تجربــه

بعضي ها ميگويند رگ سياتيک واژه ء نادرستي اســت. کرده ايم 
زيــرا ســياتيک نــام يــک رشــته عصــبي ميباشــد و بــه خــون و رگ

 .ارتباطي ندارد
 

به خاطر داشته باشيد که در قسمت پائينی کمر پنج عدد مهـره
به طور معمول وجود دارد که پنج جفت عصب از ميان آنهــا خـارج

در قسمــت پــايين تــر از ايــن پنــج مهــره، بــه اســتخوان. ميشــود
ادامــه پيــدا ميکنــد کــه تعــدادي عصــب نــيز از) Sacrum(دنبالچــه 

 .ميان حفره هايش خارج ميشود
 

عصــب ســياتيک مجموعــه اي از چنــد عصــب خــارج شــده از ايــن
ناحيه ميباشد که پس از عبـور از شـيار و حفــره اي از اســتخوان
ــات ــتي از حرک ــا ســرازير شــده و قسم ــاه و پ ــه نشيمنگ ــن ب لگ

 .ماهيچه ها و حس آنها را کنترل ميکند
 

جبران ناپـذير باشــد و  درصورت مزمن شدن درد سياتيک ميتواند        
 .عوارض دردناکي ايجاد کند

 
 

آيا دکتر کايروپرکتيک ميتواند به بهبود درد ســياتيک شــما
 کمک کند؟

 
دکتر کايروپرکتيک تخصص ويژه اي در درمــان دردهـاي مربـوط بــه
ــه درد ــرات دارد ک ــا و ســتون فق اعصــاب، ماهيچــه هــا، عضروقه

 .سياتيک نيز يکي از آنها ميباشد
 

معمــوًال درد ســياتيک پــس از يــک حرکــت ناگهــاني، بلنــد کــردن
اشياي سنگين، زمين خوردن، صدمه ناشي از کـار و ورزش و يــا

در اينگونه آسيب خوردگيها، ماهيچه ها. مي آيد   تصادف، بوجود 
و غضروفهــايي کــه محــافظ مهــره هــا و اعصــاب هستنــد، صــدمه

بر اثر اين تورم ماهيچه ها و ُربـاط هــاي. خورده و متورم ميشوند     
محــافظ اســتخوانهاي لگــن و ســتون فقــرات ضــعيف شــده و گــاه

نابجاي اين استخوانها و فشار آنها بر روي  گاهي باعث چرخش  
برخي اوقات نيز ماهيچه ها، غضروفها و. عصب سياتيک ميشود     

ديسکهاي متورم شده ميتوانند مستقيمـًا بـه روي عصـب فشــار
 .وارد کرده و درد سياتيک را به دنبال داشته باشند

 
 

 درد سياتيک چه عوارضي ميتواند ايجاد کند؟
 

درد سياتيک بطـور اساســي و اصـولي و زيـر  در صورتيکه جلوي     
نظر دکتر کايروپرکتيک گرفته نشود، ميتواند مزمن شده و روز بــه

توجه داشته باشيد کهاگر عصبي بـراي دراز مـدت. روز بدتر گردد  
زير فشار باشد به مرور ضعيف تر شده و اليه هاي سطح خود را

که اين مهم ميتواند باعث بروز دردهاي شــديد،  از دست ميدهد
درد. ضعف در قــدرت ماهيچــه هــا وســوزش و بــي حســي شــود          

سياتيک بسيار جدي است، و نبايد صبر کرد تـا بـه مــرور زمــان و
ــد ريشــه       ــرود و باي ــه خــود از بيــن ب و دليــل آن را ســريعًا  خــود ب

 .جستجو کرد
  


