
 اختالالت عضالني اسكلتي گردن
 

اختالالت عضالني اسكلتي در ناحيه گردن به سه بخش عمده قابل              

 :تقسيم هستند

 اختالالت ديسك گردن         �

 ارتروز گردن �

 اختالالت وضعيتي يا پوسچرال �

براي فهم هرچه بيشتر اين اختالالت ابتدا الزم است بدانيد گردن از               

تعدادي مهره تشكيل شده كه بين هر كدام ماده ي نرم و قابل انعطافي              

اين ديسك مانند بالش ضربات وارد      .  به نام ديسك بين مهره وجود دارد      

 .بر گردن را جذب كرده همچنين انعطاف گردن را تامين مي كند

 

 

 

 

 

 

 

 :آسيب ديسك گردن

 :عالمت هاي شايع 

 درد و محدوديت حركت در خم كردن سر به جلو�

 اسپاسم عضالت گردن�

 گزگز يا بي حسي در دست�

 : داليل احتمالي 

مانند الگوي  (وضعيت هاي عادتي و حركات تكراري سر و گردن              �

 )نشستن نامناسب

مانند بلند كردن بارهاي     (  فشارو ضربه هاي ناگهاني به گردن            �

 )سنگين 

 ضعف عضالت گردن  �

استروئيدي هاي اوليه شامل فيزيوتراپي، مصرف داروهاي مسكن غير            درمان

 .باشدمي) گردن بند طبي(تحت نظر پزشك و استفاده از كالر

 

 :      فيزيوتراپي شامل 

استفاده از دستگاه ها و جريان هاي متناسب براي كاهش درد و                  �

 اسپاسم در ناحيه مورد نظر

تمرينات توصيه شده توسط  فيزيوتراپيست جهت تقويت عضالت و            �

 تصحيح موقعيت گردن  

 كشش گردن �

در صورت نياز و توسط      )  Manual therapy(درمانهاي دستي     �

 فيزيوتراپيست

الزم به ذكراست چگونگي استفاده از كالر گردني و ميزان استفاده از ان              

توسط تراپيست براي شما است تجويز خواهد شد چرا كه استفاده بلند               

مدت يا سهل انگاري در بستن كالر موجب بروز اختالل در روند درمان              

 . شودمي
 

 :مشكالت پوسچرال يا وضعيتي 
 :عالمت هاي شايع 

درد در ناحيه ستون فقرات گردني با احتمال انتشار به شانه و بازوي                �

 . يك يا هردو سمت

 دردو اسپازم عضالت گردن و كتف و حتي شانه �

حسي در دستها، در صورتي كه همراه با ديسك گردن            گزگز و بي    �

 . باشد

 خستگي و ضعف عضالت كتف و گردن �

 سردردهاي متوالي   �

محدوديت اندك تا زياد دامنه حركتي در چرخش و خم كردن سر                �

 به عقب

 

 : داليل

اين مشكل اساسا مربوط به افراد شاغلي كه مجبورند ساعتها در وضعيت 

ثابت و نامناسب قرار بگيرند، بخصوص كساني است كه ساعتها كار با              

 . كامپيوتر را در برنامه ي روزانه دارند، مي باشد

اين افراد در اثر نحوه ي نادرست نشستن پشت ميز و ضعف عضالني               

 .دچار درد و خستگي در عضالت كمر و گردن مي شوند

 

 
 

 

 

 

 

 

درمان هاي اوليه  شامل فيزيوتراپي و آموزش حركات اصالحي جهت             

 .بهبود وضعيت مي باشد



 :فيزيوتراپي 
اگاه كردن بيمار از وضعيت نادرست اسكلتي عضالني واموزش               �

 وضعيت صحيح ان

 استفاده از دستگاه ها و جريان هاي مناسب با توجه به نياز بيمار �

 )نقاط ماشه اي(كاهش فعاليت نقاط دردناك عضالني �

تمرينات الزم براي بهبود قدرت و ثبات عضالني و در نتيجه                  �

 برداشتن فشار از روي ديسك و مفاصل گردن
 

 :اهميت انجام تمرينات 
اثر تمرينات به تدريج و در چند هفته اول بعد از شروع ان ظاهر ميشود                

پس واضح است كه براي دستيابي به درمان كامل نياز به پيگيري جدي     

 .وانجام منظم به تعداد ودفعات تجويز شده ضروري است

الزم به ذكر است تمريناتي كه توسط تراپيست تجويز ميشود بايد تا ماه             

ها بعد از درمان كامل و اتمام جلساتتان ادامه يابد، چرا كه پيگيري                  

 .منظم تمرينات ضامن عدم اوج گيري مجدد مشكل بيمار است

در انتها بايد بدانيد كه با عضالت ضعيف انچنان كه در بيماران اسكلتي              

عضالني شاهد ان هستيم تمام نيروهاي وارد بر گردن متوجه مفاصل و            

ديسك شده و انها مجبور به تحمل فشارهاي وارده ميباشند كه اين                

 .خود باعث پيري زودرس اين مفاصل و بيرون زدگي ديسك مي شود

با تقويت عضالت انچنان كه فيزيوتراپيست تمرينات را طراحي كرده،            

فشار از روي مهره ها و مفاصل بين مهره اي و ديسك ها برداشته شده               

 . واين بار را عضالت تحمل خواهند كرد
 

 :آرتروز گردن 
 :عالمت هاي شايع 

 درد و خشكي گردن �

 محدوديت حركت در تمامي جهات �

گزگز يا بي بي حسي در دستها در صورتيكه همراه با ديسك گردن               �

 باشد 

 : داليل احتمالي 

ارتروز گردن ارتباط مستقيمي با سن فرد دارد و زوال طبيعي بدن در                

اين عارضه در اثر تحليل رفتن ديسك       .  پاسخ به باال رفتن سن مي باشد    

بين مهره ها و كم شدن فاصله ي بين مهره ها و در نتيجه ساييده                    

 .شدن انها روي هم اتفاق مي افتد

هاي غير استروئيدي   هاي اوليه شامل فيزيوتراپي و مصرف مسكن      درمان

 .تحت نظر پزشك مي باشد
 

 : فيزيوتراپي 
اسپاسم در    هاي مناسب براي كاهش درد و     ها و جريان  استفاده از دستگاه    �

 ناحيه مورد نظر

عضالت و    تقويت  كه توسط فيزيوتراپيست طراحي شده جهت        تمريناتي  �

 اصالح موقعيت گردن

 كشش گردني در صورت صالحديد تراپيست �

در صورت نياز و    )  Manual therapy(دستي    انجام درمانهاي   �

 توسط فيزيوتراپيست  

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ

 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، بيمارستان آتيه: آدرس 

 بخش فيزيوتراپي

 اختالالت عضالني اسكلتي گردن

 تهيه كنندگان�

 كارشناس فيزيوتراپي  : سارا تاجيل رو

 كارشناس ارشد فيزيوتراپي: احسان افضل آقايي
 

 زير نظر  �

 متخصص ارتوپدي: دكتر خليل علي زاده


