
 درای نیذلینگ

(Dry Needling) 

 
درای ٘یذِیًٙ یه تىٙیه ٚ رٚش جذیذ درٔا٘ی در فیشیٛتزاپی است              

وٝ اس یه سٛسٖ تسیار ٘اسن ٚ ٔخػٛظ جٟت درٔاٖ ٌزفتٍی ٚ                 

     ٝ ای )تزیٍز پٛیٙت( ٚسظ ػضالت ٚ ...         اسپاسٓ ػضالت ٚ ٘ماط ٔاض

ٖ        .ضٛداستفادٜ ٔی  ٞیچ    Dry needlingاس آ٘جایی وٝ عی درٔا

ٔحِّٛی ٚارد تذٖ ٕ٘ی ضٛد، سٛسٖ خطه ٘أیذٜ ٔی ضٛد.  ایٗ تىٙیه       

درٔاٖ اس عزیك دٚ ٔىا٘یسٓ اتفاق ٔی افتذ. اَٚ ٚرٚد سٛسٖ تٝ داخُ               

ٞای ٚضؼی است وٝ ٔتؼالة تافت تٛدٜ ٚ ٔىا٘یسٓ دْٚ اس عزیك ٚاوٙص

 ایٗ ٚرٚد اتفاق ٔی افتذ.
 

 Dry needling  يا طب سوزني؟ 
ٚ  عة سٛس٘ی )آوٛپا٘ىچزیست(    تٛسظ ٔتخػع  ا٘جاْ عة سٛس٘ی   

Dry needl  ا٘جاْ ing  تاریخچٝ،   ِغت،  در  فیشیٛتزاپیست،  تٛسظ

 فّسفٝ، ا٘ذیىاسیٖٛ ٚ رٚش اػٕاَ، ٔتفاٚت ٞستٙذ. 

  ٖ تٛسظ فیشیٛتزاپیست تزاساس     Dry needling ا٘جاْ تىٙیه ٔذر

ٔغاِؼات اخیز ٘ٛرٚآ٘اتٛٔی ٚ سسیتٓ ٞای ػضال٘ی اسىّتی در غزب تٙا            

ضذٜ است ٚ تزاپیست جٟت ا٘جاْ ایٗ تىٙیه اس ٔفاٞیٓ سٙتی عة                

 سٛس٘ی تٟزٜ ای ٕ٘ی تزد.

 

ٚ   ِدٕدس    ایٗ ٘ماط غاِثا عی تزرسی دلیك تا دست لاتُ ِٕس ٞستٙدذ.  

را  تذٖ یا ا٘تطاری تٝ سایز ٘ماط ٔٛضؼی تحزیه ایٗ ٘ماط ٔی تٛا٘ذ درد

 ٔٛجة ضٛد.

 مكانیسم ايجاد
تٛا٘ذ فطارٞا ٚ فؼاِیت ٞای تىزاری ٚ استفادٜ عٛال٘ی ٔذت اس ػضٛ ٔی

دیذٜ، ا٘مثاؼ، آسیة تافت ضٛد. ٞادیذٌی در تافتٔٛجة اِتٟاب ٚ آسیة

ایدٗ    ضدٛد.  ٌارد٘یً ٚ وٛتاٞی در ػضالت ٔٛضغ آسیة را ٔٛجة ٔدی 

ٚ   دٞدذ ٔدی   لدزار   حاالت ٌزدش خٖٛ ٔٛیزٌی را در ٘احیٝ تحت تاثدیدز  

رسا٘ی تٝ تافتٟا ٚ ٕٞچٙیٗ تزداضت ٔٛاد اضافٝ را وٝ تدذ٘دثداَ    اوسیژٖ

  ُ ٗ   سداسد.  ٔدی   ا٘مثاؼ ػضالت ایجاد ٔی ضٛد، ٔخدتد در   وداٞدص    اید

 Taut)   سفدت   ٌیزی تافت ٞای فیثزٚس ٚرسا٘ی ٔٙجز تٝ ضىُاوسیژٖ

Band  )درد٘دان    ٚ  ٔدحدذٚد    را  آٖ  ضٛد ٚ ػّٕىدزد در اعزاف ػضّٝ ٔی

 ساسد.ٔی

ٞدای  تٛا٘ذ تٝ عٛر ثا٘ٛیٝ، اِتٟاب تافدت اختالَ در ػّٕىزد ػضالت ٔی

ػػثی ٚ اضىاالت تیٛٔىا٘یىی در ٔفاغُ ٚ ػّٕىزد فزد را ٘یش ٔٛجدة  

 ضٛد.

 كاربردهای درای نیذلینگ
دارد   ودارتدزد    درای ٘یذِیًٙ در تسیاری اس ٔطىالت اسىّتی ٚ ػضال٘دی 

 ٔا٘ٙذ:

  ا٘ٛاع ٌزفتٍی ٞای درد٘ان ػضال٘ی 

 تزیٍز پٛیٙت ٞای ػضالت 

 ضا٘ٝ ٔٙجٕذ 

  ٖسٙذرْٚ آر٘ج تٙیس تاساٖ ٚ ٌّف تاسا 

 (چسثٙذٌی ػػة درٔچ دستCTS ) 

 )ٍِٗ دردٞای ٘احیٝ ی تاسٗ ٚ ٘طیٍٕٙاٜ )درد ٘احیٝ ی 

 ا٘ٛاع دردٞای ٔچ ٚ وف پا 

 ٖدردٞای ػضالت ٕٞستزیًٙ ٚ را 

 درد ٘اضی اس فؼاِیت ٔذاْٚ در جّٛ ساق پا 

 سزدردٞای تا ٔٙطا ٌزد٘ی 

 درد سیاتیه 

 ...ٚ ٛ٘درد ٞای سا 

 

 

 

 

 

 

 (  Trigger pointنقاط ماضه ای )

ٝ   ٞا تا٘ذٞای ٔحىٕی اس ػضالت اسىّتی ٞستٙدذ تزیٍزپٛیٙت داخدُ    ود

 ػضالت تشري لزار ٌزفتٝ ا٘ذ. 



 روش ايجاد اثرات درماني:

تز اساس ٔغاِؼات، ٚرٚد فیشیىی سٛسٖ داخُ تافت ػضالت در ٔزحّدٝ    

تدحدزیده      اَٚ ٔٛجة واٞص در ٔیشاٖ ا٘مثاؼ ٚ در ٘تیجٝ واٞدص در   

در   ػضّٝ تٝ دِیُ واٞص ٔٛاد ضیٕیایی آساد ضذٜ در ٔحدیدظ، افدشایدص      

 ا٘ؼغاف پذیزی تافت سفت ضذٜ ٚ واٞص درد ٔی ضٛد.

-وٙتزَ ضذٜ در تافت ػضال٘ی ٔی   سٛسٖ پس اس ٚرٚد ایجاد یه آسیة

ٕ٘ایذ ٚ تذٖ سٛسٖ را تٝ ػٙٛاٖ ٟٔاجٓ خارجی در ٘ظز ٌزفتٝ ٚ در پاسخ    

 سیستٓ ایٕٙی را فؼاَ ٔی ساسد.
 

ػضّٝ تزیذٜ ضذٜ در پاسخ تٝ ٚرٚد سٛسٖ یه ٚاوٙص اِتٟاتی سیستٕی     

٘یش ایجاد ٔی وٙذ وٝ تذٖ  ٘یش در پاسخ تٝ آٖ تٝ غٛرت سدیدسدتدٕدی        

 ٚاوٙص ضذ اِتٟاتی ایجاد ٔی وٙذ.

Dry needling    ٝ ٞدای  غاِثا تٝ ػٙٛاٖ یه تىٙیه اس ٔجٕٛػٝ تز٘أ

ٞدای  تدىدٙدیده      تاضذ وٝ تا اٞذاف خاظ در وٙار سایز درٔا٘ی تیٕار ٔی

 .درٔا٘ی فیشیٛتزاپی ٔٛرد استفادٜ لزار ٔی ٌیزد

 تٝ غٛرت استزیُ تٛدٜ ٚ اس  Dry needlingسٛسٖ ٔٛرد استفادٜ در 

َ   21ِحاػ لغز حذٚد  تدزاتدز     4  ٚ  تزاتز وٛچىتز اس سٛسٖ تشریمات ٔؼدٕدٛ

  وٛچىتز اس سٛسٖ خیاعی ٔی تاضذ.

ساػت  1تا  2، غذایی سثه Dry needlingجٟت آٔادٌی تزای 
لثُ اس جّسٝ درٔا٘ی ٔیُ ٕ٘ٛدٜ ٚ یه ِثاس راحت ٚ سثه تٝ تدٗ  

 ٕ٘ائیذ. 
پس اس درٔاٖ، درد ٚ وٛفتٍی در ٔحُ ٚرٚد سٛسٖ ٔی تٛا٘ذ اس چٙدذ  

رٚس تالی تٕا٘ذ. استفادٜ اس سزٔا ٚ ٌزٔای ٔالیدٓ    1ساػت تا حذاوثز 
تٝ ٕٞزاٜ استزچ ٚ وطص در ػضّٝ تحت درٔاٖ ٔی تٛا٘ذ ٔدٛجدة     

 واٞص درد ٚ وٛفتٍی ٔٛضغ ٌزدد.
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