


حرکت و بی حرکتی
mobility & Immobility



مروري بر آناتومی سیستم عضالنی اسکلتی



استخوان  

عضالت

مفاصل  سیستم عضالنی اسکلتی

لیگامان

تاندون



عملکردهاي سیستم عضالنی اسکلتی
محافظت از اعضاي حیاتی بدن
امکان تحرك
تولید گرما و حفظ درجه حرارت بدن توسط انقباض عضالت

متصل به اسکلت 
 عمل خونسازي)Hematopoiesis(
 مخزنی براي ذخیره امالح معدنی ضروري از جملهCa, P,

Mg
کمک به بازگشت خون وریدي به سمت راست قلب توسط

ماساژعروق وریدي در هنگام حرکت



انواع استخوان

ران،  long bonesاستخوان هاي بلند •
هومروس، رادیوس، اولنا

short bonesاستخوان هاي کوتاه•
انگشتان دست

جناغflat bonesاستخوان هاي مسطح •

irregular bonesاستخوان هاي نامنظم•
مهره ها



م  ناتومی و عملکرد سیستآ
مفصلی



ل محل اتصال دو استخوان یا بیش از دو استخوان مفص
.نامیده می شود

یا مفاصل فیبروزي) synarthrosis(مفاصل ثابت انواع مفاصل              

یا غضروفی) amphiarthrosis(مفاصل نیمه متحرك 

یا مفاصل       )(diarthrosisمفاصل کامالً متحرك 
سینوویال



یا مفاصل ) synarthrosis(مفاصل ثابت 
فیبروزي

نیز گفته می  sutureاین نوع مفاصل، مفاصل درزي یا به
روندلبه هاي دو استخوان بطور دقیق در یکدیگر فرومی. شود



یا غضروفی) amphiarthrosis(مفاصل نیمه متحرك 

بین مهره مانند مفاصل.انجام حرکات مالیم در این نوع مفصل امکانپذیر می باشد
هاي ستون فقرات



یا مفاصل سینوویال)(diarthrosisمفاصل کامالً متحرك •

مفصل شانه، آرنج و....



 Ligaments – A band of strong fibrous
tissue, helps prevent dislocation.

 Connect bone to bone
 زي  یا لیگامان ها نوارهاي پهنی از جنس بافت محکم فیبرورباط ها

ین  هستند که استخوان ها را در محل مفاصل بهم متصل میکنند ودر ح
.حرکت باعث استحکام و ثبات آنها می گردند

تاندون







سیستم عضالنی
عضالت اسکلتی•
عضله قلبی•
عضالت صاف یا احشایی•



عضالت اسکلتی
نی عضالت اسکلتی بدن از گروه هاي موازي سلول هاي عضال

زیوم یا  تشکیل شده اند که در داخل بافت فیبروزه اي بنام اپی م
.قرار گرفته اندfasiaفاشیا 
ظر  عضالت برحسب فعالیتی که عهده دار آن می باشند از ن

.شکل و اندازه با یکدیگر متفاوت می باشند



یردانقباض فیبرهاي عضالنی به دو شکل صورت می گ

زایش در کوتاه شدن طول عضله بدون اف: انقباضات ایزوتونیک
قدرت آن مثل خم کردن آرنج

روي طول عضله ثابت می ماند اما نی: انقباضات ایزومتریک
تولید شده بوسیله عضله افزایش می یابد



انقباضات عضالت اسکلتی

حرکت
حفظ وضعیت بدن
حفظ گرما



ر تاًثیر ورزش یا عدم تحرك ب
عضالت



اصطالحات آناتومی در مورد حرکات مختلف

Flexion
Extension

Abduction
Adduction



Rotation
Circumduction

Supination
Pronation



Inversion
Eversion



فتن  توانایی جهت انجام فعالیتها از جمله نشستن، قدم زدن، راه ر
...و

تصور ذهنی فرد از خودش  ) Immobility(در اثر بی حرکتی •
)Body Image (مختل می شود.

بی حرکتی همچنین قدرت ارتباطی شخص را پایین میآورد و•
.  باعث مختل شدن رشد جسمی و روانی اجتماعی فرد شود

. بی حرکتی روي تمام سیستم هاي بدن تاثیر می گذارد •
بنابراین آموزش هاي الزم جهت جلوگیري از ایجاد یا افزایش  •

ف  عوارض بی حرکتی در افراد بیمار و بی حرکتی یکی از وظای
.اساسی پرستاران است

و بی حرکتیحرکت
)Immobility &mobility(



)Body Mechanic(مکانیک بدن 

ماشین منظوراز مکانیک بدن استفاده صحیح بدن به عنوان یک•
.و یک وسیله جابجایی می باشد



رشد و تکامل-
سالمت جسمی-
سالمت روان-
استرس و خستگی-
نگرش و ارزشها-
شیوه زندگی-
ناهنجاري هاي وضعیتی اکتسابی یا مادرزادي-
مشکالت  موثر بر حرکت مفصل-
مشکالت مربوط به سیستم عصبی مرکزي-
صدمه به سیستم عضالنی اسکلتی-

عوامل موثر بر وضعیت و حرکت بدن



تغییرات سالمندي

 سالگی30کاهش تدریجی توده استخوانی بعد از
ین مهره  کاهش طول قد بدلیل کیفوز، پوکی استخوان و نازك شدن صفحات ب
اي
تغییرات متابولیک
تغییر شکل استخوان و کاهش قدرت آنها
به تأخیر افتادن التیام شکستگیها
ضعف لیگامانها و دژنره شدن غضروف هاي مفصلی
کاهش دامنه حرکتی مفاصل
کاهش توده و قدرت عضالنی
کاهش اندازه و تعداد فیبرهاي عضالنی



کاهش متابولیسم پایه•
کاهش قدرت عضالت و از بین رفتن تونیسیته عضالنی•
تغییر در تخلیه ترشحات•
یبوست•
افزایش خطر عفونت ادراري و ریوي•
..ترومبوز،آمبولی و: مشکالت مربوط به گردش خون•
اضطراب•

آثار منفی استراحت در تخت



:ورزش
افزایش توانایی و قدرت قلب•
کاهش ضربان •
افزایش خون رسانی به تمام قسمت ها•

:بی حرکتی
)ارتوستاتیک(هیپوتانسیون وضعیتی•
ترومبوز وریدي•
تشخیص پرستاري•
تغییر در پرفیوژن بافتی در رابطه با استراحت طوالنی•
عدم تحمل فعالیت•
....ترومبوز وریدي در رابطه با رکود خون:افزایش خطر صدمه•

عروقآثار ورزش و بی حرکتی بر سیستم قلب و 
)Cardiovascular(



:ورزش
تامین اکسیژن مورد نیاز بافتی•
افزایش عمق و میزان تنفس و دفع دي اکسید کربن•

:بی حرکتی
افزایش ترشحات تنفسی و کاهش تهویه•
کاهش عمق تنفس و افزایش خطر اتلکتازي•
پنومونی •
تشخیص پرستاري•
الگوي تنفسی غیر موثر در ارتباط با محدودیت اتساع قفسه سینه•
رفه موثرتصفیه غیر موثر راه هوایی در رابطه با کاهش تغییرات وضعیتی و س•
افزایش خطر عفونت در رابطه با تجمع ترشحات•

تغییرات سیستم تنفسی
Respiratory Changes



:ورزش
افزایش اشتها•
افزایش تونیسیته روده•
کمک به جذب و دفع بهتر•

:بی حرکتی
اختالل در اشتها•
یبوست:کند شدن فعالیت عضالنی دستگاه گوارش•
تشخیص پرستاري•
یبوست در رابطه با کاهش حرکات معده•
ت غذا و تغییر در تغذیه کمتر از نیاز بدن در رابطه با عدم تعادل بین دریاف•

مایعات

سیستم گوارشی
Gastrointestinal Changes



:ورزش
افزایش توده ،تون و قدرت عضالت و افزایش حرکات مفصلی•
افزایش هماهنگی در حرکات•

:بی حرکتی
بی حرکتی و کاهش تونیسیته•
تخریب استخوانی•
آنکلیوز•
تشخیص پرستاري•
عدم تحمل فعالیت در رابطه با کاهش تون و قدرت عضالت•
صدمات حرکتی در رابطه با آتروفی عضالت•

سیستم اسکلتال
Musculoskeletal Changes



:ورزش
و افزایش توانایی کلیه در حفظ تعادل آب:افزایش خون رسانی به کلیه•

الکترولیت
:بی حرکتی

عفونت ادرار: رکود ادراري•
سنگ کلیه: افزایش سطح کلسیم در ادرار•
تشخیص پرستاري•
درد در ارتباط با ناتوانی در دفع سنگ کلیه•
احتباس ادراري در رابطه با بی حرکتی•
افزایش خطر عفونت ادراري در رابطه با رکود ادراري•

سیستم کلیوي
Renal Changes



:ورزش
افزایش توانایی سیستم متابولیک•
افزایش توانایی در کنترل درجه حرارت•

:بی حرکتی
کاهش عملکرد متابولیک•
)دفع پروتئین نسبت به سنتز بیشتر(تعادل منفی نیتروژن•
تشخیص پرستاري•
نتغییر در تغذیه کمتر از نیاز بدن در ارتباط با تعدل منفی نیتروژ•
داخل وریدي به(ادم در ارتباط با نشت مایعات: افزایش حجم مایعات بدن•

)بین سلولی

سیستم متابولیک



:ورزش
سالمت پوست:افزایش خون رسانی •

:بی حرکتی
زخم  : کاهش گردش خون و فشار طوالنی روي نقاط استخوانی•

بستر
تشخیص پرستاري•
شار بر آسیب به تمامیت پوستی در ارتباط با کاهش خونرسانی و ف•

پوست

پوست
Skin Integrity



ایل دادن پوزیشن مناسب، استفاده از وس: تغییر وضعیت مددجو-
کمکی

)ROM(کمک به انجام تمرینات در دامنه حرکتی مفاصل-
آموزش به مددجو در رابطه با نوع ورزش و فعالیت-
:انجام حرکات و تمرین ها به صورت-
)ACTIVE(مددجو بدون کمک حرکت را انجام دهد•
عضو به وسیله فردي غیر از بیمار حرکت داده شود•

)PASSIVE(

حرکتیتدابیر کلی پرستاري در رابطه با پیشگیري از عوارض بی



یر می با حرکت فعال طول عضله تغی: تمرینات ایزوتونیک-
کند

آن  عضله منقبض می شود ولی طول: تمرینات ایزومتریک-
تغییر نمیکند

تانقباض عضله همراه با مقاوم: تمرینات ایزوکینتیک-

انواع تمرینات



خطرات مربوط به ورزش
تسریع در حوادث قلبی•
مشکالت ارتوپدي و ناتوانی•
سایر مشکالت سالمتی•
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