کیفًز یا قًس پشتی چیست؟

 درد ٍ ًاراحتی ًاحیِ پطت

ستَى فقرات اًساًْا بِ طَر طبیؼی دارای چْار
اًحٌا هی باضذ .ایي اًحٌاّا بِ تَزیغ بْتر ًیرٍّای
ٍارد بر ستَى فقرات کوک هی کٌٌذ.

 خستگی ػضالت اطراف ستَى فقرات

زهاًیکِ ستَى فقرات را از پْلَ ًگاُ هی کٌین ایي
اًحٌاّا بایذ هالین باضٌذ ٍ اگر خیلی زیاد ضًَذ ًطاًِ
اختالالت راستای ستَى فقرات هاًٌذ کیفَز ٍ لَردٍز
هی باضذ .گرد بًدن ستًن فقرات در قسمت سیىه ای
تا حديدی طبیعی است .يقتی ایه خم بًدن از حدی

بیشتر باشد به آن کیفً زگًیىد  .کیفَز ستَى هْرُ بِ
ػلت تغییر ضکلی کِ در تٌِ ایجاد هیکٌذ برای بیواراى
بسیار ًاخَضایٌذ است .پسضک ارتَپذ برای تطخیص
ایي بیواری از رادیَگرافی سادُ استفادُ هیکٌذ .هْرُ
ّای اٍل تا دٍازدّن سیٌِ ای قَسی را تطکیل هیذٌّذ
کِ زاٍیِ بیي  20-45درجِ دارد .اگر ایي قَس از 50
درجِ بیطتر باضذ غیر طبیؼی هحسَب هیطَد.

 خطکی ٍ کاّص اًؼطاف ستَى فقرات
پطتی
 در هَارد بسیار ضذیذ هی تَاًذ هٌجر بِ
فطار بِ ًخاع ٍ ریطِ ّای ػصبی ٍ کاّص
فضای قفسِ سیٌِ ٍ بِ دًبال آى هطکالت
قلبی ریَی هاًٌذ تٌگی ًفس یا درد قفسِ
سیٌِ ضَد.

درمان کیفوز یا قوس پشتی ستون فقرات چیست ؟

عالیم کیفًز:

 ضایؼتریي ػالهت کیفَزً ،وای برجستگی
زیاد در ًاحیِ پطتی ستَى فقرات است.

برای درهاى کیفَز پسضک ارتَپذ ّن از درهاى
ّای غیر جراحی ٍ ّن درهاى ّای جراحی
استفادُ هیکٌذ .بیوار بایذ ًرهص ّای طبی
خاصی را برای تقَیت ػضالت اطراف ستَى
هْرُ اًجام دّذ .اگر فرد ّوچٌاى در حال رضذ
باضذ هوکي است پسضک هؼالج از بریس ّای

خاصی استفادُ کٌذ .استفادُ از ایي بریس ّا
هؼوَال تا زهاى توام ضذى رضذ در پایاى بلَؽ
اداهِ هیابذ.
اگر زاٍیِ قَس ستَى هْرُ بیص از  75درجِ
باضذ هؼوَال از درهاى جراحی استفادُ هیطَد.
در درهاى جراحی ایي بیواری ،پسضک هؼالج
ابتذا اهتذاد هْرُ ّا را اصالح کردُ ٍ سپس با
استفادُ از پیچ ٍ هیلِ ّای خاصی آًْا را در
ٍضؼیت اصالح ضذُ ًگِ هیذاردّ .وچٌیي با
استفادُ از پیًَذ استخَاى تؼذادی از هْرُ ّا را
بِ یکذیگر جَش هیذّذ.
درهاى کیفَز ّای هادرزادی ًیس بِ تَسط ػول
جراحی اًجام هیگیرد.
درهاى کیفَز بر اساس ػلت ٍ ضذت آى هتفاٍت است.
در زیر تؼذادی از رٍضْای درهاًی کیفَز رکر ضذُ
است:

يرزش درماوی:

ٍرزش درهاًی برای ػضالت کَتاُ ضذُ ٍ ضؼیف
ضذُ در ًاحیِ ستَى فقرات پطتی ٍ قفسِ
سیٌِ اًجام هی ضَد .البتِ بایذ ایي ٍرزضْا

تَسط هتخصص پسضکی ٍرزضی ٍ پس از
هؼایٌِ کاهل تجَیس گردًذ.
داريهای ضد التهاب:

کاربرد دارٍّای ضذ التْاب در هَارد تطذیذ درد
هی باضذ .ایي دارٍ ّا حتوا تحت ًظارت پسضک
هصرف گردًذ.

کیفوپالستی:
یکی از رٍضْای جذیذ درهاًی ،رٍضی بِ ًام کیفَ
پالستی است .هؼوَال درایي رٍش ابتذا با یک بالَى
کَچک ارتفاع هْرُ بازگرداًذُ هی ضَد .سپس با
استفادُ از تسریق هادُ ای سیواًی ضکل ارتفاع
هْرُ باز سازی هی ضَد .ایي رٍش بیطتر در هَارد
کیفَز ًاضی از ضکستگیْای فطاری در افراد هبتال
بِ پَکی استخَاى بکار هی رٍد.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

کیفوز یا قوس پشتی

فیسیًتراپی:

برای کاّص درد در هَارد تطذیذ درد اطراف
ستَى فقرات بکار هی رٍد.
استفاده از کمربند طبی(بریس) :

تجَیس کمربند طبی (بریس) تحت ًظارت پسضک ٍ
در ضرایط الزم (بر اساس ضذت کیفَز ٍ هرحلِ
رضذی فرد) صَرت هی گیرد.
جراحی:

جراحی اکثرا در هَارد ضذیذ کایفَز ٍ برای
جلَگیری از ػَارض قلبی ریَی تَصیِ هی ضَد.
جراحی کیفَز رٍضْای هختلفی هاًٌذ رٍش
بازکردى از قذام یا بازکردى از خلف دارد کِ بر
اساس صالحذیذ پسضک اًتخاب هی ضًَذ.
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