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داًػیبر عت فیسیکی ّ تْاًجخػی داًػگبٍ ایراى : دکتر غالهرضب رئیطی

عت فیسیکی ّ تْاًجخػی داًػگبٍ ایراى ُیئت علوی : دکتر عٌبز ادذی

یکی از .ثرخْرد ثب اضتئْپرّز کَ غبهل پیػگیری؛ درهبى ّ تْاًجخػی هی ثبغذ ًیبز ثَ  ثرخْرد چٌذ تخؿؿی دارد

رغتَ عت  جسّ اُذاف اؾلی ّ ثِجْد عولکرد هػکالت ایجبد غذٍ تْضظ  اضتئْپرّز ، اختالل در عولکرد فرد هجتال اضت 

عت فیسیکی ّ تْاًجخػی ثِجْد کیفیت زًذگی از عریق ثِجْد عولکرد فرد  اؾلی در دیغَ ُذف. فیسیکی ّ تْاًجخػی اضت

ثٌبثرایي هتخؿؿیي عت . هرتجظ اضت رُیبفتِبی پیػگیری، درهبى ّ تْاًجخػی  ثب ّ کیفیت زًذگی ثِجْد عولکرد .هی ثبغذ

ثعالٍّ . ری دارًذفیسیکی ّ تْاًجخػی در ُر ضَ زهیٌَ در کٌبر ضبیر هتخؿؿیي هرتجظ ثب هذیریت اضتئْپرّز ُوکب

رُیبفت تْاًجخػی عالٍّ ثر هْارد رکر غذٍ ثَ  پیع ثیٌی هراقجت  از ثیوبر ّ پیع ثیٌی ضرّیطِبی الزم در ایي زهیٌَ هی 

ُذف از ایي . ّ ُذف آى هػبرکت دذاکثری فرد در جبهعَ اضت. پردازد کَ در تْاًجخػی جبهعَ ًگر هذ ًظر قرار هی گیرد

خػی افراد هجتال ثَ پْکی اضتخْاى در ضغْح هختلف پیػگیری، درهبى، ثبزتْاًی ّ هػبرکت در ًْغتبر ؛ ًیبز ُبی تْاًت

. جبهعَ اضت

 

ثب پْکی اضتخْاى ارتجبط  BMDاز عرف دیگر ضي هِوتریي عبهل خغر ثرای پْکی اضتخْاى اضت ّ ثغْر هطتقل از 

. هسهبى پْکی اضتخْاى ثبیذ هذ ًظر قرار گیردتْاًجخػی، درهبى ٍ ُبیثب تْجَ ثَ درهبى ثیوبراى هطي در ضرّیص. دارد

ضبیر ثیوبراًی کَ ثغْر گطتردٍ در ضرّیص تْاًجخػی تذت درهبى قرار هی گیرًذ ّ ًیبز ثَ تْجَ از لذبػ پْکی اضتخْاى 

از الجتَ تقریجب توبم ثیوبراى ًیبزهٌذ ضغذی  .، ّ پبرکیٌطْى هی ثبغٌذ.اش.هی ثبغٌذ غبهل ضکتَ هغسی، آضییت ًخبعی، ام

ثب گطترظ رّز افسّى دیغَ عت . خذهبت تْاًجخػی هی ثبغٌذ ّ ثطیبری از اًِب هجتال ثَ پْکی اضتخْاى ُوسهبى هی ثبغٌذ

. تْاًجخػی در جبهعَ هب ّ هراجعَ ثیوبراى تْجَ ثَ پْکی اضتخْاى در توبم هْارد ثبیذ هذ ًظر قرار گیرد

پیػگیری، ارزیبثی عْاهل خغر ّ تغییر آًِب، . هی غْد تقطینغع هردلَ  در اضتئْپرّزثرخْرد ثب  تْاًجخػی عت  ر د

ضبیر ثررضیِب ثخؿْؼ از لذبػ عولکرد ّ کیفیت زًذگی، تػخیؽ ّ درهبى دارّیی ّ غیر دارّیی ، ثِجْد عولکرد ّ 

. ّ هػبرکت در تؿوین گیری دوبیت اجتوبعی  ،افسایع هػبرکت فرد

: پیػگیری

عریق اهْزظ ّ هذیریت فردی ثرای ثِجْد ضالهت اضتخْاى ّ کبُع خغر پْکی پیػگیری اّلیَ غبهل ثِجْد ضالهت از 

ثر اضبش غْاُذ علوی پیػگیری از پْکی اضتخْاى ّ آهْزغِبی هذیریت فردی  هذاخلَ هْثری در پیػگیری . اضتخْاى اضت

. ضبل در جبهعَ ثْدٍ اضت 40از پْکی اضتخْاى  در خبًوِبی ثب ضي ثبالی 

ّرزظ ثبعث . تْاًجخػی ثرای پیػگیری از پْکی  اضتخْاى اضت عت فیسیکی ّ الت هتخؿؿیيّرزظ از هِوتریي هذار

دفؼ تْدٍ اضتخْاًی در افراد ثبلغ، ّ کبُع از دضت کبُع خغر پْکی اضتخْاى ثب افسایع تْدٍ اضتخْاًی در ثبلغیي جْاى، 

ثب فػبر  ّرزغِبی تیک ًػبى دادٍ غذٍ کَضیطتوب هرّردر  .رفتي تْدٍ اضتخْاًی در خبًوِبی ثعذ از ضي یبئطگی هی غْد

در خبًوِبی قجل از یبئطگی ثبعث افسایع داًطیتَ اضتخْاًی ّ هقبّهت زیبد  (  High-impact activity)ثبال ثر اضتخْاى 

داًطیتَ  ّرزغِبی ثب فػبر ثبال کَ ثؿْرت دّرٍ ای ّ کْتبٍ اًجبم غْد فقظ ثر ّ. در ضتْى فقرات ّ راى هی غًْذ

ّرزظ  ثذًجبلهذلِبی فػبر ثر اضتخْاى ثخؿْؼ   در خبًوِبی اثتذای ضي پص ازیبئطگی  . راى تبثیر داغتَ اًذ اضتخْاًی

 Whole –Body) توریٌبت لرزظ کل ثذى   ثر اضبش هرّر ضیطتوبتیک،  .افسایع داًطیتَ اضتخْاًی داغتَ اًذ

Vibration)   َهفؿل  در داًطیتَ اضتخْاًی تیجیب ّ ضتْى فقرات درثعٌْاى رّظ جذیذ ّرزغی ُوراٍ ثب تغییرات قبثل تْج

. راى در خبًوِبی ثعذ از ضي یبئطگی ثْدٍ اضت



: ارزیبثی عْاهل خغر ّ تغییر آى

اّلیي قذم در هذیریت پْکی اضتخْاى، ارزیبثی هقذار هغلق خغر 

  BMDایي کبر ثب ارزیبثی . غکطتگی ًبغی از اضتئْپرّز اضت

 ّFRAX  ثیػتریي ارتجبط ثب  خْردى  زهیي. اًجبم هی غْد

افتبدى ثیع از یک ثبر در ضبل دّثراثر . خغر غکطتگی را دارد

ثٌبثرایي ثبیذ عْاهل خغر  . هِوتر از ضبیر عْاهل خغر اضت

در یک . هػخؽ غذٍ ّ هذاخلَ الزم اًجبم غْد  زهیي خْردى 

درؾذ افراد هجتال ثَ پْکی اضتخْاى دارای هػکل ثی  67هغبلعَ 

هذاخالت تْاًجخػی هْثری کَ ثرای ایي . اری ثْدًذاختیبری اد

غبهل ثیْفیذثک،  اًجبم هی غْد ثخع عت فیسیکی  در افراد

تذریکبت الکتریکی عولکردی، ّرزغِبی کف لگي، ّ اضتفبدٍ 

اضتفبدٍ از دّ رّظ یب ثیػتر ثبعث . از هخرّعِبی ّاژیٌبل اضت

. ًتبیج عولکردی ثطیبر خْثی هی غْد

 cognitive ّاًجخػی غٌبختی هغبلعَ اخیر ثر ت

rehabilitation  ًػبى دادٍ ایي رّظ هی تْاًذ ثر کبُع خغر

ّرزظ عالٍّ ثر اثر ثر کبُع . هْثر ثبغذ زهیي خْردى 

. اثر دارد زهیي خْردى خغر اضتئْپرّز، ثر رّی کبُع 

هْثر  زهیي خْردى آهْزظ ّرزظ در هٌسل در کبُع خغر 

چی ثر -چی ًیس هْثر ثْدٍ اهب هرّر ضیطتوبتیکی کَ ثعذ از آى هٌتػر غذ اثر تبی-تبی ّرزظ در هغبلَ کْکرى. اضت ثْدٍ

چی هی تْاًذ ثرای کبُع ترش از افتبدى ّ ثعٌْاى درهبى فرعی در -تبی ّرزظ.را ًػبى ًذاد زهیي خْردى کبُع خغر 

ّرزغِبی تعبدلی ّ تقْیت . ختل اضتدر افراد هجتال ثَ پْکی اضتخْاى کٌترل ّضعیتی ثذى ًیس م. ثکبر رّد  زهیي خْردى 

هغبلعَ جذیذی ًػبى دادٍ  در .ثْد هتْضظ در تعبدل هی غًْذاٍ رفتي ّ ُوبٌُگی عضالًی ثبعث ثَتوریٌبت ر ،عضالًی

ّرزغِبی . ُوراٍ ثب کبُع درد ّ ًبتْاًی ّ افسایع تعبدل ثبغذ افراد هطي هجتال ثَ پْکی اضتخْاى، اضتفبدٍ از کفی هی تْاًذ 

در آًِب غذٍ  زهیي خْردى کیفْز ضتْى فقرات ثبعث کبُع خغر  هجتال ثَّضپتیْ در اکطتبًطیْى در افراد ضبلوٌذ پرّپری

اهب . ضبلوٌذاى ًػذٍ اضت زهیي خْردى ثبعث کبُع خغر Whole body vibration  اضتفبدٍ از لرزظ توبم ثذى  .اضت

یک هتب ..گردد اًذام تذتبًیُوچٌیي ثبعث افسایع قذرت عضالت . هوکي اضت ثر رّی تعبدل ّ هیساى تذرک اثر داغتَ ثبغذ

. آًبلیس  کبُع خغر غکطتگی  ثب ّرزظ را ًػبى دادٍ اضت

اضت کَ ّرزظ هی تْاًذ در ثِجْد خْاة هْثر ثبغذ اهب در تذقیقبت ٌُْز  زهیي خْردى اختالل خْاة عبهل دیگر خغر 

 زهیي خْردى ٍ از هذبفؼ  راى ثبعث کبُع خغر غکطتگی هی غْد اهب ثر کبُع خغر اضتفبد. هطتقیوب ثبثت ًػذٍ اضت

تذقیقبت ًػبى دادٍ هذبفؼ راى اثر کن اهب قبثل تْجِی در کبُع غکطتگی در ضبلوٌذاًی کَ در ضرای ضبلوٌذاى . اثری ًذارد

. ًگِذاری هی غذٍ اًذ داغتَ اضت اهب در ضبیر ضبلوٌذاى جبهعَ اثری ًذاغتَ اضت

در ایي . کیفْز غبیعتریي ثذغکلی ًبغی از پْکی اضتخْاى ّ غبیعتریي عبهل اضیت رّدی  ّاثطتَ ثَ  پْکی اضتخْاى اضت

ّ خغر غکطتگی هِرٍ ُبی .دبلت ضعف ًطجی عضالت اکطتبًطْر ًطجت ثَ فلکطْر یب ًطجت ثَ ّزى ثذى دخیل اضت

 زهیي خْردى را ًیس افسایع هی دُذ ّضعیت کیفْز ضتْى فقرات خغر .ضتْى فقرات را افسایع هی دُذ

 

: ضبیر ارزیبثیِبی عت فیسیکی

استئوپروز در فقرات ستونمسمن  درد درمبن  

از استفادٍ ، فقرات ستْى ًاهٌاسة ّضعیت تصذیخ  
weighted 

kypho-orthosis تیْفیذتک  

 یا هاساژ اّلتراسًْذ، هثل فیسیکی ُای هذالیتَ از استفادٍ
الکتریکی تذریکات  

 ارتْز از استفادٍ ًثاشذ تصذیخ قاتل فقرات ستْى اًذراف اگر
شْد هی تْصیَ ایتیمح کوری  

 تر عوْدی تاالی فشار تاعث کَ فعالیتِایی اًجام عذم تَ تْصیَ
 جلْ تَ تذى دذ از تیش شذى خن تا ُوراٍ یا شًْذ هی ُا هِرٍ

تاشٌذ هی  

 درد تاعث کَ هشکلی ترای درهاًی خاص ّرزشِای تجْیس

است شذٍ  



ثررضی ّضعیت عولکرد،  

ارزیبثی عولکرد در عت فیسیکی ّ تْاًجخػی اضبضی هی ثبغذ ّ 

  Ambulation))غبهل ازیبثی تذرک 

ُوبٌُگی، کٌترل ّضعیتی ّ تْاًبیی اًجبم فعبلیتِبی فیسیکی 

کی غبهل آًبلیسراٍ رفتي، تْاًبیی اًجبم فعبلیتِبی فیسی. اضت

تْاًبیی راٍ رفتي ثَ عقت، تطت ضرعت راٍ رفتي، تطت تعبل 

تْاًبیی ایطتبدى از دبلت ًػطتَ رّی ؾٌذلی ّ هعیبر  ایطتبدى،

. اضت  Bergتعبدل 

غکطتگی راى ّ ضتْى فقرات ثبعث : ارزیبثی کیفیت زًذگی

اخیر ًػبى هی دُذ  تتذقیقب. اختالل در کیفیت زًذگی هی گردد

پْکی اضتخْاى ثَ تٌِبیی ّ یب غکطتگی غیر از ضتْى فقرات ّ 

ثٌبثرایي یکی از اُذاف  . راى ثر کیفیت زًذگی اثر دارد

تْاًجخػی پْکی اضتخْاى ارزیبثی کیفیت زًذگی ّ ضعی در ثِجْد 

یکی از پرضػٌبهَ ُبیی کَ ثَ فبرضی ًیس اضتبًذارد غذٍ . آى اضت

SF36  تْاى ثرای ایي افراد ثکبر ثرداضت کَ هی .

. در هجبدث قجلی تْضیخ دادٍ غذٍ اضت: درهبى دارّیی

: ثِجْد عولکرد ّ افسایع هػبرکت اجتوبعی

 هتبضفبًَ  افراد زیبدی ثب پْکی اضتخْاى ثَ هب هراجعَ هی کٌٌذ کَ

دچبر اختالل غذیذ عولکردی ّ اغکبل  ثعلت ترضبًذى از درکت

ثطیبری از افراد هراجعَ کٌٌذٍ ثَ . در هػبرکت اجتوبعی غذٍ اًذ

هتخؿؿیي عت فیسیکی از زهیٌگیر غذى ّ ّاثطتَ غذى ًگراًٌذ 

ثذًجبل . ًذّ ثذًجبل راُی ثرای پیػگیری ّ یب درهبى آى هی ثبظ

هٌبضت ثرای ثِجْد عولکرد ّ ُیبفتِبی ارزیبثی دقیق ثیوبر، ر

توریٌبت ّضعیت ثذًی، . هػبرکت ثیوبر ثبیذ عرادی گردد

جبثجبیی فرد در تخت، هٌسل ّ ثیرّى از هٌسل، راٍ رفتي ّ 

فعبلیتِبی رّزهرٍ زًذگی ثبیذ ثرای فرد عرادی ّ آهْزظ دادٍ 

عؿبی کْتبٍ ثبعث افسایع کیفْز ّ هثال . اضتفبدٍ از ّضبیل کوکی هثل عؿب، ّاکر ّ ّیلچر تجْیس هٌبضت غْد. غْد

اضتفبدٍ از ضبیر ّضبیل کوکی  .ّ عؿبی ثلٌذ ثبعث افسایع خغر زهیي خْردى از عقت هی غْد ضتْى فقراتغکطتگی 

درهبى هػکالت ُوراٍ هثل درد، یب ادم کَ ثب درکت فرد تذاخل دارد از . تعبدل از ضبیر اقذاهبت تْاًجخػی اضت ثرای ثِجْد 

. اضت کَ ثَ ثِجْد عولکرد ّ افسایع هػبرکت کوک هی کٌذضبیر اقذاهبتی 

: هػبرکت در ثرًبهَ ریسی

ثب گطترظ ضبلوٌذی ّ عْارـ آى ّ ًقع عت تْاًجخػی در هذیریت ثیوبریِب، هتخؿؿیي عت فیسیکی ّ تْاًجخػی ثبیذ در 

. غٌذثرًبهَ ریسیِبیی ثخؿْؼ از لذبػ تْاًجخػی جبهعَ ًگر در ضیطتن ضالهت ُوفکری داغتَ ثب
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