
همه آنچه در مورد »گوژپشتی« باید بدانید

قوز نکن،  صاف بنشین
برای اینکه بدن انسان در حالت ایستاده موقعیت راحت 
و ثابتی داشته باشد، ستون فقرات دارای سه انحنا در 
قسمت کمر، پشت و گردن است. این انحنا در قسمت 
وسط پشت به شکل خمیدگی جزیی و در نواحی گردن 

و کمر به حالت گودی مختصر است. 
»کیفوز« که با »گوژپشتی« یا »قوز پشت« نیز شناخته می شود، گونه ای از نقص 
در ستون فقرات است که به علل مختلف ژنتیکی یا اکتسابی باعث قوس 
غیرعادی در ناحیه پشت می شود و پشت حالت خمیدگی پیدا می کند. در 
این شرایط، گودی های گردن و کمر نیز برای ایجاد تعادل، تشدید می شود.

»گوژپشتی« کودکان و نوجوانان
گوزپشتی کودکان و نوجوانان عموما بین سنین 7 تا 14 سال ظاهر می شود 
که در غالب موارد ناشی از وضعیت نامناسب پشت هنگام نشستن و حمل 
کوله پشتی سنگین و غیراستاندارد است. عضالت پشت به تدریج ضعیف 
می شوند و مهره ها حالت طبیعی خود را از دست می دهند که زمینه ساز 

دردهای پشت و احساس ناراحتی خواهد شد. 
البته در برخی موارد نیز این مشکل ناشی از بیماری ژنتیک موسوم به 
»گوژپشتی شوئرمان« است که به دلیل رشد خیلی سریع کودک ایجاد 
می شود. در این شرایط، غضروف های بین مهره ای که هنوز تکامل پیدا 
نکرده اند، آسیب می بینند و عملکرد طبیعی خود را از دست می دهند. 
تغییر شکل ستون مهره ها اغلب بارز است و وضعیت بیماری از طریق 

بررسی های رادیوگرافی قابل تشخیص خواهد بود.
کودک و نوجوان مبتال به این بیماری، در زمان نشستن طوالنی یا انجام 
تمرینات ورزشی از تشدید درد پشت رنج می برد و گرچه روند پیشرفت 
بیماری پس از دوران رشد متوقف می شود،  درد و ناراحتی وجود دارد. 

»گوژپشتی« بزرگساالن
 گوژپشتی در جوانان غالبا ناشی از روماتیسم ستون فقرات است که بیماری 
مفصلی پیشرونده، مزمن و خودایمنی است و در بیشتر موارد ستون فقرات 
و استخوان های لگن را درگیر می کند. به دلیل التهاب و سفتی ستون فقرات، 
بیمار ممکن است حالت خم شدگی به جلو پیدا کند و از دردهای مفصلی، 
به خصوص در شب، حالت خشکی و سفتی مهره های پشت، تب، خستگی 
و ناراحتی های روده ای رنج می برد. این بیماری مزمن بیشتر در مردان دیده 
می شود و شروع آن معموال اواخر دهه دوم یا اوایل دهه سوم زندگی است. 
پوکی استخوان مهم ترین عامل بروز تغییر ساختار ستون مهره ها در سنین 
میانسالی و سالمندی است. البته تحلیل دیسک های بین مهره ای نیز در این 

زمینه تاثیر دارد. 
عالوه بر این موارد، گوژپشتی در موارد نادرتر می تواند ناشی از ضربه به ستون 
مهره ها، بیماری های عصبی- عضالنی و ناهنجاری های ژنتیکی نیز باشد. 

عالئم و عوارض »گوژپشتی«
گوژپشتی با درد در ناحیه گردن، پشت و کمر همراه است و فرد نمی تواند 
به حالت طبیعی، راست بایستد. شانه ها به سمت جلو خم می شود، نیم تنه 
جلو حالت حفره پیدا می کند و پشت فرد خمیده می شود. با پیشرفت 
بیماری نیز می توان کوچک شدن قفسه سینه را مشاهده کرد که زمینه ساز 
اختالل در عملکردهای تنفسی، عصبی، عضالنی و گوارشی بیمار است. 
عالوه بر این، گوژپشتی می تواند زمینه ساز آرتروز زودرس و ضعف 

عضالت پشت  شود که درد و ناراحتی را تشدید می کند. 

پیشگیری از دوران کودکی
در مواردی که گوژپشتی ناشی از علل اکتسابی است، توجه به وضعیت 
درست نشستن و ایستادن از دوران کودکی اهمیت دارد. همچنین فشارهای 

زیاد به پشت و کمر خصوصا در 
به  باید  نیز  نامتقارن  حالت 
عنوان عوامل خطر در نظر 

گرفته شود. 
و  کششی  حرکات  انجام 
ایستادن  و  نشستن  اصالح 
را باید از دوران کودکی در 

قالب بازی به بچه ها آموخت. 
توصیه می شود تمرینات کوتاه 
و به صورت روزانه انجام شود. 

برای  تمرینات  بهترین  از  یکی 
کشش  پشت،  درست  وضعیت 
دست هاست. برای این کار، از کودک 

بخواهید بایستد و پاها را به اندازه عرض 
شانه ها باز کند. سپس دست ها را از 

پشت، یکی از باال و یکی از پایین، به 
هم برساند. یک دقیقه در این حالت بماند 
و چند بار در روز این کار را تکرار کند. 

تمرین موثر دیگر اینکه از کودک بخواهید 
روی زمین به شکم دراز بکشد و دست ها 

را در امتداد بدن قرار دهد. سپس باالتنه را تا 
استخوان شرمگاهی باال بکشد. 10 ثانیه در این 

وضعیت بماند و سپس بدن را رها کند. تمرین 
را 4 مرتبه پشت سر هم تکرار کند. 

درمان؛ از ورزش های ساده تا جراحی
در مواردی که فرد به دلیل درد یا تغییرات ساختاری به 

گوژپشتی مشکوک است، باید به پزشک متخصص ارتوپد مراجعه کند تا 
با انجام رادیوگرافی و بررسی های بالینی از این وضعیت اطمینان حاصل 
شود. معموال استفاده از کمربندهای طبی به مدت حداقل 4 هفته، فیزیوتراپی 
و ورزش های اصالحی توصیه می شود. گاهی مصرف داروهای کلسیم و 

ویتامین D نیز ممکن است الزم باشد. 
البته در مواردی که به رغم چنین اقداماتی بهبود حاصل نشود و پزشک 
احتمال آسیب به نخاع و بروز اختالالت نورولوژیکی دهد، عمل جراحی 
ضروری خواهد بود. همچنین در مورد کودکان دچار گوژپشتی که 
تحت درمان هستند باید توجه داشت هنگام تمرینات فشار بیش از 
حد به پشت وارد نشود، از تشک استفاده 
شود و وزن کمربند بیش از یک سوم وزن 

کودک نباشد.
www.cchst.ca :منابع
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 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

یکی از بهترین تمرینات 
برای وضعیت درست پشت، 
کشش دست هاست. برای 

این کار، از کودک بخواهید 
بایستد و پاها را به اندازه 

عرض شانه ها باز کند. 
سپس دست ها را از پشت، 
یکی از باال و یکی از پایین، 
به هم برساند. یک دقیقه 

در این حالت بماند و چند بار 
در روز این کار را تکرار کند 

ارتوپدی شماره هفتصدوسی وهفت  بیست ویک دی نودوهشت20

بهترین موقعیت نشستن برای پیشگیری از 
آسیب به مهره ها و خمیدگی پشت

در دنیای مدرن امروز، بسیاری از افراد مشغول کارها و خدماتی هستند 
که نیاز به ساعت های متوالی نشستن روی صندلی دارد. برخالف تصور، 
این مساله آسیب زا نیست، بلکه رعایت نکردن موقعیت مناسب نشستن 
و بی تحرکی به تدریج زمینه ساز مشکالت مختلفی مثل ناهنجاری های 
ستون مهره ها و خمیدگی پشت می شود.  هنگام نشستن، توجه به 
وضعیت قرارگیری اندام های بدن اهمیت دارد. ران ها،  زانوها، آرنج ها 

و مچ دست و پا باید در راحت ترین حالت قرار بگیرند و 
سپس فرد بنشیند. مهم ترین توصیه ها در این زمینه را 

می توان چنین برشمرد:
 مفاصل ران ها،  زانوها و مچ پاها باید در 

زاویه ای کمی بیشتر از 90 درجه قرار گیرند. 
 زانوها در راستای ران ها یا کمی پایین تر 

باشد.
 مچ پاها جلوتر از  زانوها باشد.

 بین لبه صندلی و پشت  زانوها فاصله ای 
معادل 3 انگشت در نظر گرفته شود.

 پاها روی زمین یا زیرپایی قرار گیرند.
 صندلی باید طوری با انحنای پشت و کمر 

متناسب باشد که پشت در حال طبیعی قرار گیرد.

 سر باید در امتداد ستون فقرات باشد.
 هنگام کار با صفحه کلید رایانه، بازوها زاویه عمودی بین 0 تا 
20 درجه با بدن داشته باشند و ساعد طوری روی میز قرار گیرد که 
زاویه ای بین 90 تا 120 درجه با بازو ایجاد کند. همچنین زاویه افقی 

ساعد روی میز باید 0 تا 20 درجه باشد. 
 زیر ساعد وسیله ای قرار گیرد تا به عنوان تکیه گاه عمل کند.

 رایانه یا هر وسیله دیگری که با آن کار انجام می شود باید در زاویه ای 
بین 10 تا 30 درجه زیر خط دید باشد.

 شانه ها کامال راحت و بدون کشیدگی یا افتادگی به سمت جلو 
قرار گیرد. 

 هنگام نوشتن یا کارهای مشابه، نباید سر و گردن 
به سمت پایین خم شود.

 از خم شدن به یک سمت یا جلو اجتناب شود.
 بیش از 50 دقیقه نباید در یک حالت نشست 
زیرا به پشت و کمر فشار وارد می شود. البته 
بهترین توصیه این است که فرد پس از هر 
20 تا 30 دقیقه از جا برخیزد، چند قدم راه 
برود و دوباره در موقعیت درست بنشیند. 
ورزش های  و  کششی  تمرینات   
به  باید  اعصاب  و  تحریک کننده عضالت 
بهداشت شیوه زندگی  از اصول  عنوان یکی 

رعایت شود.

نشستن درست 
در محل کار

پیامدهای کوله پشتی سنگین در سالمت کودک

صندلی
ران ها کمی باالتر از  زانوها 
قرار گیرد.

به صندلی تکیه دهید و 
ارتفاع را با توجه به قد 
تنظیم کنید.

پشتی صندلی باید متناسب 
با انحنای پشت باشد و 
سر در امتداد ستون مهره ها 
قرار گیرد.

بازو و ساعد زاویه 90 
درجه داشته باشند.

میز
بلندی میز باید به اندازه 
دسته های صندلی باشد.

رایانه
فاصله بین چشم ها و 
صفحه نمایشگر باید 
به اندازه طول دست 
باشد و قسمت باالیی 
نمایشگر در امتداد 
چشم ها قرار گیرد.

صفحه کلید حدود 
10 سانتی متر با لبه میز 
فاصله داشته باشد و 
موس نیز درست کنار 
صفحه کلید باشد.

هر سال هزاران کودک در جوامع مختلف به دلیل آسیب های ناشی از حمل کوله پشتی های سنگین تحت درمان قرار می گیرند. 
استفاده از کوله پشتی های غیراستاندارد و بسیار سنگین زمینه ساز دردهای گردن، پشت و شانه ها می شود. برای حفظ سالمت 

کودکان الزم است منشاء این مشکالت و روش های پیشگیری رعایت شود.

گردن و قسمت باالی پشت
کوله پشتی سنگین باعث خم شدگی به سمت جلو 
می شود، درنتیجه پشت حالت خمیدگی پیدا می کند. 
خم شدن سر و کشیدگی گردن زمینه ساز دردهای 
گردن و شانه ها می شود. عضالت و لیگمان ها به 
سختی می توانند بدن را در وضعیت صاف قرار دهند. 

شانه ها
شانه ها توانایی حمل وسایل 
سنگین را ندارند و زمانی که 

کوله پشتی سنگین استفاده می شود، 
مفاصل و عضالت این اندام ها 

کشیده می شوند و عامل درد 
خواهند بود. 

ران ها
زمانی که کودک سعی 

می کند وزن سنگین 
کیف را تحمل کند، 

فشار بسیاری بر ران ها 
وارد می شود.

پایین پشت
خم شدگی بدن به سمت جلو 
باعث احساس درد در عضالت و 
مهره های پایین کمر می شود.

اندازه کیف
جنس: کوله پشتی بچه ها باید از 
جنسی بسیار سبک تر از کیف های 
بزرگساالن انتخاب شود. 
وضعیت نسبت به بدن: 
کوله پشتی باید نزدیک بدن و 
فاصله بین پشت و کیف در 
کمترین حد باشد. 
اندازه: قد کوله پشتی باید تقریبا 
به اندازه باالتنه و 5 سانتی متر 
کوتاه تر از باالی باسن باشد. 

بندهای کوله پشتی
کوله پشتی باید همیشه با دو بند روی 
شانه ها قرار گیرد تا فشار زیادی به 
ستون مهره ها وارد نشود. بهتر است 
کوله پشتی کمربند داشته باشد تا به 
کمر بسته شود و وزن کوله به طور 
متعادل روی اندام ها قرار گیرد.

وزن: انتخاب کوله پشتی با چند 
جیب به تقسیم وزن کمک می کند. 
در این حالت وسایل سنگین تر باید 
در قسمت نزدیک تر به بدن گذاشته 
شود. کوله پشتی باید وزن معادل 10 تا 
15درصد وزن کودک داشته باشد.

زانوها
تغییر در وضعیت 

بدن و طرز راه 
رفتن به دلیل حمل 
کوله پشتی سنگین 

می تواند عامل بروز 
دردهای  زانو شود.

گردن و قسمت 
باالی پشت
کوله پشتی سنگین باعث 
خم شدگی به سمت 
جلو می شود، درنتیجه 
پشت حالت خمیدگی 
پیدا می کند. خم شدن 
سر و کشیدگی گردن 
زمینه ساز دردهای گردن 
و شانه ها می شود. 
عضالت و لیگمان ها به 
سختی می توانند بدن 
را در وضعیت صاف 
قراردهند. 


