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سئوال : آیا امکان پیشگیری و یا درمان کایفوز وجود دارد ؟ 

Hyper- ) پاسخ : در رابطھ با کایفوز

kyphosis ) نکتھ مھم این است کھ این 

بیماری ستون فقرات بھ دالیل متعددی می 

تواند بروز کند و نسبت بھ نوع و پیش زمینھ 

ی فردی ، نحوه ی پیشگیری و یا درمان آن 

متفاوت می باشد. 

Hyper-) لذا اقدام اولیھ تشخیص نوع کایفوز

kyphosis ) می باشد. برای مثال اگر 

کایفوز در سنین پایین 7 الی 8 سال بروز 

 Structural) نماید بھ احتمال زیاد از نوع

Hyper-kyphosis) می باشد کھ مستلزم 

پیگیری در اسرع وقت بھ منظور پیشگیری 

از پیشرفت آن است. این نوع کایفوز میتواند 

خیلی سریع پیشرفت کرده و مشکالت عدیده 

ای را در سنین باالتر از جملھ ارتروز 

زودرس، اسیب دیدگی دیسک، گردن و یا 

کمر درد مزمن، و حتی تاثیر منفی بر 

عملکرد قلب و ریھ نیز ایجاد کند.  بھ دیل 

شروع این نوع کایفوز در سنین رشت 

تغییرات ساختاری درمھره ھای ستون فقرات  
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می تواند منجر بھ عدم تقارن در اناتومی ستون فقرات گردد کھ تنھا  با عمل جراحی نسبتا سنگین کھ 

عوارض جانبی متعددی را دارد،  قابل کنترول می باشد.  

انواع دیگری از کایفوز ھستند کھ در سنین باالتر بروز می کنند و اغلب بھ دلیل مشکالت عملکردی و 

ارگونومی (Func5onal Hyper-kyphosis ) میباشند. این نوع کایفوز معموال با درمانھای غیر 

تھاجمی بھتر قابل کنترول و درمان می باشند.  

نکتھ مھم این است کھ بسیاری از موارد کایفوز دارای ھر دو ماھیت ساختاری (Structural ) و 

عملکردی ( Func5onal ) بھ نسبتھای متفاوت ھستند. لذا نحوه پیشگیری و درمان انان نیز میتوامد 

متفاوت باشد.  

بطور کلی باید در نظر داشت کھ بھترین راه پیشگیری کایفوز تشخیص بھ موقع ان میباشد کھ در سنین 

 Check ) کمتر بھ مراتب با سھولت بیشتری امکان پذیر است. لذا توصیھ میشود کھ اولین معاینھ

Up ) ستون فقرات در سن ۶-٧ سالگی انجام شود، حتی در صورت نبود عالئم ظاھری .  

در خاتمھ بیماری کایفوز را باید جدی تلقی کرد خصوصا در سنین پایینتر و اولین قدم در درمان و 

پیشگیری آن ، رسیدن بھ تشخیص بالینی و افتراقی صحیح  می باشد. 
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