
 دیسک کمر چیست؟

مهره در ستون فقرات خوود        62هر انسان معموال    

دارد که بوسیله صفحات انعطاف پذیری بوه نوا            

دیسک از هم جدا می شوند. اگور بوه دالیولوی                

دیسک از قسمت عقبی خود دچار بیرون زدگی        

شود، این قسمت بیرون زده بر روی نخاع سوبو        

بروز درد در ناحیه کمر و پاها می شود که به آن            

 اصطالحاٌ دیسک کمر گفته می شود.

 

 عالئم بیرون زدگی دیسک کمر:

 درد در ناحیه کمر و انتشار در پاها 

 بی حسی و ضعف عضالنی 

 احساس گزگز و خواب رفتگی در پاها 

دیسک در ناحیه کمر باعث بروز درد در نواحویوه              

باسن، پشت یا جلوی ران می شود و اگر فشار روی    

نخاع زیاد باشد بیمار از ناحیه زانو به پایویون دچوار              

عالئمی مانند درد، بی حسی، گوزگوز و احسواس              

سردی و گرمی و گرگرفتگوی مورورر عضوالنوی                    

می شود و  گاهی نیز  بیمار از درد در ناحیه سوا،،               

 مچ پا یا انگشتان پای خود شاکی می باشد.

نکته : انجام فعالیت هایی مانند خم شدن ،          

بلند شدن و فشار و کشش های نااشای از            

سرفه و عطسسه ، موجب شدید شدن درد         

بیمار می شود که معموال باا اساتارا ات            

 کردن در بستر برطرف می گردد.

 تشخیص  بیرون زدگی دیسک کمر:

پزشک معالج از بیمار مبتال می خوواهود کوه دراز              

کشیده و پاهای خود را به صورت عمودی باال ببرد          

و اقدا  دیگر توانایی راه رفتن روی پنجه و پاشنه پا           

و ”  ا  آر آی     ”  می باشد. در مرحله بعد استفاده از         

 تست نوار عضله و عص  می باشد.

 درمان بیرون زدگی دیسک کمر :
درمان ها بر اساس شدت بویومواری دیسوک کومور                

متفاوت می باشد که شامل آب درمانوی یوعونوی راه               

رفتن در آب در قسمت کم عمق استوخور و درموان               

های کششی برای عضالت کمر و شرم،  داروهوای           

خوراکی ، استفاده از گرمای موروووب ، مواسوا  و                

فیزیوتراپی می باشد. اما اگر بیورون زدگوی شودیود               

باشد و سب  فلج اندا  های تحتانی یا بی اخوتویواری              

 ادرار و مدفوع شود ، درمان جراحی توصیه می شود.

 چند توصیه به افراد مبتال به دیسک کمر:
         مهم ترین عامل تحریک دیسک کمر خم شدن

و چرخش از کمر می باشد لوذا بوایود از ایون                 

حرکت اجتناب نمود و از زانو خوم شوویود توا               

 مهره های کمر تحریک نشوند.



            سعی کنید برای مدتی که تحت درمان هستید بوه

مدت شش تا هشت هفته از جارو کردن بپرهیزیود     

، چون به دلیل خم شدن های مررر دیسک کمور           

 را تحریک می کند .

          ووالنی نشستن به شدت دیسک کمر را تحریوک

می کند. برای افراد تحت درمان حداکثور موجواز           

 22دقیقه وبرای افراد سالوم         02تا  62برای نشستن   

 دقیقه می باشد .

          پله یری از تحریک کننده ترین مسائل برای شعله

ور شدن وعود دیسک کمر است ، بنابراین تاحود          

 امران از پله دوری کنید.

          استفاده از دستشویی فرنگی به جای دسوتوشوویوی

ایرانی در پیشگیری و درمان دیسک کومور یوک            

 اصل است.

      متر بورای موبوتوالیوان بوه            052پیاده روی بیش از

دیسک کمر در مراحل ابتدایی ممنوع می بواشود،          

ولی بعد از کاهش التهاب می توان به تدریوج بور             

 مسافت پیاده روی افزود.

                 بهتر است دروول ش  از غوذاهوای سورد موثول

ماست و خیار و ... کمتر استفاده شود و بوه جوای            

 آن از غذاهای گر  مانند خرما استفاده کنید.

             از نظر نحوه ی خوابیدن بهتر است به پهلو یا پشوت

بخوابید وخوابیدن روی تخت با تشک سفت بهوتور       

 از خوابیدن برروی زمین است.

          تنها حالتی که فشار دیسک پایین می آید خوابیدن

می باشد، نشستن راه رفتن و ایستادن فشار دیسوک          

هفته اول دیسوک کومور       4را باال میبرد، بنابراین در 

 بهتر است در منزل دراز برشید.

       هفتوه بوعوداز آن         8در وول درمان دیسک کمر و

سعی کنید تا حد اموروان از مسوافورت زمویونوی                   

 بپرهیزید.
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