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مقـدمـه

با سالم و احترام به تمامى خوانندگان محترم
اولین شماره فصلنامه  انتشار  با  بسیار خوشحالم که 
شما  خدمت  در  ایران  کایروپرکتیک  علمى  انجمن 
هستیم. بدون شک تشکیل این انجمن مرهون تالش 
و پیگیرى تمامى همکاران فعال انجمن به ویژه استاد 
گرانقدر جناب آقاى دکتر حسین صباغ بوده است که 

در این راه از هیچ کمکى دریغ نکرده اند. 
آشنا  فصلنامه،  این  انتشار  اهداف  مهمترین  از  یکى  
دیگر  در  متخصص  همکاران  و  مردم  عموم  نمودن 
کایروپراکتیک  حرفه  با  پزشکى  علوم  رشته هاى 
میباشد. از دیگر اهداف آن میتوان از به روز رسانى 
نتایج  ارایه  و  کایروپراکتر  پزشکان  دانش 
همچنین  برد.  نام  همکاران  پژوهشهاى 
در  تواند  مى  اى  نشریه  چنین  ارایه 
برقرارى ارتباط علمى و حرفه اى مناسب 
بین اعضا انجمن نقش موثرى ایفا نماید. 
کایروپراکتیک  مى دانید  که  همانطور 
از علم پزشکى است که  (Chiropractic) شاخه  اى 
اختالالت  درمان  و  تشخیص  بررسى،  شامل 
بیومکانیکال ارگانهاى اسکلتى-عضالنى و مفاصل مى
 باشد. پزشکان کایروپراکتیک جهت کسب اجازه کار 
کالج هاى  در  شرکت  با  باید  کایروپراکتر  عنوان  به 
واحدهاى  کانادا  و  آمریکا  در  کایروپراکتیک  معتبر 

مختص  واحدهاى  بالینى،  پایه،  علوم  مختلف 
و  گذرانده  موفقیت  با  را  کایروپراکتیک  و  بیومکانیک 
دوره  آکادمیک  تحصیالت  سال   4 گذشت  از  پس 
یکساله اینترنى و موفقیت در امتحانات بورد با کسب 
مدرك دکتراى کایروپراکتیک مفتخر به دریافت اجازه 
پزشکان  شوند.  بالینى  و  آکادمیک  زمینه  در  کار 
روشهاى  از  استفاده  با  همواره  کایروپراکتیک 
غیرتهاجمى به درمان انواع آسیب دیدگیها و دردهاى 
معتقد  و  مى پردازند  انسان  بدن  حرکتى  ارگانهاى 
از  بیومکانیک مى توان  با اصالح اختالالت  هستند که 
فقرات  ستون  بیماریهاى  از  بسیارى  پیشرفت  و  بروز 
پیشگیرى نموده و حتى این بیماریها را درمان نمود.   
در پایان بسیار خرسندم که شاهد پیشرفت این حرفه 
ارزشمند در کنار دیگر تخصصهاى پزشکى هستیم و 
غیر  و  مناسب  درمانى  خدمات  ارایه  با  ایم  توانسته 
را  اعتماد هموطنان گام موثرى  تهاجمى ضمن جلب 
جامعه  سالمت  ارتقا  و  بیماران  مشکالت  بهبود  در 

برداریم. 
دانش شما  ارتقا  در  ها  این فصلنامه  امیدوارم مطالب 
موثر واقع شود. با آرزوى سالمت روزافزون براى همگى 

شما عزیزان.

دکتر بابک آل آقا
رییس انجمن علمى کایروپراکتیک ایران 

1400/12/1

فصلنامه انجمن علمى کایروپرکتیک ایران



علم کایروپراکتیک و تنظیم ستون فقرات
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وجود  که  است  سال  هزاران  فقرات  ستون  تنظیم 
یا 1273  در سال 1895  این حال؛  با  است.  داشته 
خورشیدى، ریشه هاى کایروپراکتیک شروع به جوانه 
در  فقرات  ستون  تنظیم  سودمندى  و  کرد  زدن 
آورد.  ارمغان  به  را  ها  بیمارى  درمان  و  پیشگیرى 
تنظیمات خاص ستون فقرات ٫ درمان کایروپراکتیک 
روى  موثرتر  و  تر  خاص  تکنیکى  چه  هر  و  هستند 
ستون فقرات انجام شود، بدن بهتر پاسخ مى دهد و 
تندرستى خود را دوباره به دست مى آورد. به عنوان 
صحیح  تنظیم  با  که  معتقدیم  ما  کایروپرکتور،  یک 
ستون فقرات به طور خاص، فشار عصبى را از بین مى
 بریم و عصب رسانى و خون رسانى به بافت ها و تمام 
سیستم هاى بدن که به آن مرتبط است را بهبود مى

 بخشیم.
اخیراً افراد زیادى هستند که دستکارى ستون فقرات 
انجام مى دهند و بر خالف کایروپرکتورها که پزشک 
با حداقل  افراد ساده چند ساعت دوره  این  هستند، 
آموزش مى گذرانند و ادعا مى کنند که در حال انجام 
تنظیم هاى کایروپراکتیک هستند. بسیارى فکر مى 
کنند که صداهاى ناشى از خالى شدن گازهاى بین 
مهم  بسیار  کایروپرکتیک  تنظیم  دنبال  به  ها  بافت 
یا  بیشتر  شنوید  مى  که  صداهایى  چه  هر  و  است 
از  دور  خیلى  این  است.  بهتر  تنظیم  باشد،  بلندتر 
گونه  این  شنیدن  بدون  است  ممکن  است.  واقعیت 

صداها تنظیم بسیار موثرى داشته باشید.

بنابراین، خواهشمندیم  به راحتى درمان ستون فقرات 
ندهید.  قرار  پزشک  غیر  افراد  اختیار  در  را  خود 
اى  دیده  آموزش  اى  حرفه  پزشکان  کایروپرکتورها 
و  تنظیمات  این  انجام  براى  پشتکار  با  که  هستند 
هاى  آموزش  فقرات  ستون  خاص  هاى  درمان 

آکادمیک و دانشگاهى دیده اند. 

دکتر حجت سمیعى
عضو انجمن علمى کایروپراکتیک ایران
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تاثیرات  بزرگساالن  در  فقرات  ستون  هاي  دفرمیتی 
بسیار جدي بر روي کیفیت زندگی بیماران دارد. این 
دفرمیتی ها بعلت تغییرات دیژنراتیو و همچنین ضعف 

عضالت پارا اسپاینال بوجود می آید.
در این رابطه تحقیقات زیادي در  زمینه  تاثیرات عمل 
جراحی بر روي درد و ناتوانی این بیماران انجام شده 
زمان  خصوص  در  نظري  توافق  متاسفانه  اما  است، 
بندي و نحوه انجام توانبخشی این بیماران پس از عمل 

جراحی موجود نمی باشد.
اکستنسور ستون  آتروفی عضالت  داراي  بیماران  این 
فقرات بوده، و همچنین در برخی موارد تعداد سطوح 
دلیل  همین  به  باشد،  می  زیاد  آنان  در  فیکس شده 
و   ، گرفته شده  در  باید  هر یک  فردي  محدودیتهاي 
با  تا  گردد  ریزي  برنامه  را طوري  توانبخشی   اهداف 
باشد.  منطبق  انفرادي  بصورت  بیمار  هر  نیازهاي 
و  از عمل جراحی  به دو بخش پیش  باید  توانبخشی 
پس از عمل جراحی تقسیم گردد، و در هر دو بخش 
جنبه هاي فیزیکی، روحی ، و روانی فرد باید در نظر 
و  تحقیقات  در  دانید  می  که  همانطور  شود.  گرفته 
به  درد  کاهش  جاي  به  امروزه  شده،  انجام  مطالعات 

مدیریت کنترل درد در بیماران تاکید می شود.
در بخش مدیریت درد به بیمار باید این نکته را تاکید 

نمود که حتی در صورت درد فعال باشند.
در توانبخشی پیش از عمل جراحی باید به بیمار کمک 
کرد تا با ترس ها و نگرانی هاي خود در رابطه با انجام 
فعالیت هاي روزانه و ورزشی غلبه کرده، و همچنین با 
کمک آنان اهداف آنان را پس از انجام عمل جراحی 
از عمل  بیمار پس  توانبخشی یک  کرد.  ریزي  برنامه 
دوره  به   ، دوره  این  شود.  آغاز  سریعا  باید  جراحی  

دوره شروع  و  بیمارستان  از  ترخیص  از  آموزش پس 
فعالیتهاي ورزشی جهت رسیدن فرد به اهداف از قبل 
طراحی شده تقسیم می گردد. در دوره آغاز تمرینات 
باید مد نظر  را  توانبخشی،  فاکتورهاي زیر  ورزشی- 

داشت:

تمرینات قلبی- عروقی،  
تمرینات قدرتی، استقامتی، و تعادلی  

درمان بافتهاي نرم  
تمرینات ترمیم عصبهاي آسیب دیده  

تمرینات انعطاف پدیري و افزایش دامنه                         
حرکتی مفاصل  
آموزش بیماران  

عوامل روحی، روانی   

براي هر  انجام موارد فوق  زمان بندي مناسب جهت 
داشته  نظر  در  باید  بیماران  این  توانبخشی  در  فرد 
باشیم که این مسیر ، مسیر آسانی نیست و حتی در 
بعضی مواقع براي آنان ترسناك و اضطراب آور است. 
براي  توانبخشی  و  جراحی  تیم  یک  وجود  نتیجه  در 
همراهی آنان مورد نیاز است. با آغاز دوره توانبخشی 
نگرانیهاي  از ترسها و  توان  از عمل جراحی می  قبل 
از  تا  آنان کمک کرد  به  بیماران جلوگیري کرده،  و 
انجام حرکات حتی با وجود درد خودداري نکنند ، با 
این عمل مسیر درمان آنان پس از انجام عمل جراحی 

هموار می گردد.

دکتر فائزه وکیلى
عضو انجمن علمى کایروپراکتیک ایران

توانبخشی بیمارانی که به علت دفرمیتی هاي ستون فقرات کمري
تحت عمل جراحی فیوژن ستون فقرات قرار گرفته اند
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