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 : مقدمه

ممکن است در کل یا  اینکه گردن، شانه ها، بازوها و یا ددر

قسمتی از این مناطق احساس درد، بی حسی ، سوزن  

آسیب های شدید .سوزن شدن و یا ضعف را تجربه کنید

ناگهانی به ناحیه گردن ممکن است به فتق دیسک، 

کشیدگی گردن، تخریب رگ های خونی، آسیب استخوان  

و در موارد شدید، فلج دائمی منجر  ها مهره ها و یا رباط

استخوانی ممکن است باعث  فتق دیسک و یا اسپور . شود

تنگی کانال نخاعی یا حفره هایی شود که از طریق آن 

 .ریشه های عصبی نخاعی منشعب می شوند

 

 

 می شود؟ فرسودهچگونه  ناحیه گردن 

( ناحیه گردن)به طور معمول ستون فقرات سرویکال 

متشکل از شش دیسک گردنی ژل مانند می باشد که 

این دیسک ها باعث . از هم جدا شده اند هامهره    توسط 

حرکت آزادانه ستون فقرات شده و در طول انجام فعالیت 

      .یک کمک فنر عمل می کند های حرکتی به عنوان 

بنام  بخش مرکزی: است دو قسمتهر دیسک شامل 

که نرم و مقدار آب آن نسبت به الیاف  هسته دیسک

به این قسمت، نوکلئوس پالپوزوس . آن بیشتراست کالژن

. هسته دیسک یک بخش قابل اتساع است .گویند می

ها در طول روز مقداری از آب خود را از دست  دیسک

ی با استراحت دوباره تر شده، ول دهند و درنتیجه کوتاه می

که هسته  بخش محیطی. به طول اولیه خود برمی گردند

این قسمت، حلقه فیبری یا . دیسک را دربرمی گیرد

جنس بخش محیطی، . شود آنولوس فیبروزوس نامیده می

 .است( فیبروکارتیالژ)فیبری غضروفی 

خاصیت ارتجاعی دیسک بستگی به کافی بودن مقدار آب 

. و سالم بودن حلقه لیفی آن دارد هسته مرکزیموجود در 

فشارهای اعمال شده به هسته دیسک به بخش محیطی 

ازاین نظر، بخش محیطی در . یابد دیسک انتقال می

 .زی نقش اساسی داردحفاظت از قسمت مرک
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 دیسک گردن فرسودگیدوره بیماری 

مطالعات نشان می دهد که اکثریت بزرگساالن عالئمی 

نشانه های و مربوط به بیماری دژنراتیو دیسک ندارند 

داده نشان  MRIدر  ابتدا انحطاط دیسک ستون فقرات

بر اساس یک مطالعه نیمی از افراد که شروع به  .می شود

بدون عالمت  داشتند MRIنشان دادن انحطاط دیسک در 

از افراد زیر %  57مطالعه دیگر نشان داد که حدود . هستند

از % 05سال انجطاط دیسک دارند در حالی که بیش از  75

 .سالگی آن را دارند 75افراد باالی 

 

 

دیسک  فرسودگیمشاهده عالئم شایع بیماری 

هنگامی که بیماری دژنراتیو دیسک در ستون  :گردن

تواند در هر یک از فقرات گردنی، توسعه می یابد می 

 مناطقرخ دهد اما یکی از شایع ترین  دیسک های گردن

می  C5-C6برای وقوع فتق دیسک گردن در سطح 

ضعف ماهیچه های جلویی بازو و  از عالیم آن. باشد

درد  همراه با ممکن است که ،ماهیچه های بازکننده مچ 

 .باشدبه سمت انگشت شست دست  انتشاری

 دیسک فرسودگیمشاهده درد بیماری 

بیماری دژنراتیو دیسک گردن به احتمال زیاد با شرایط 

همراه دژنراتیو دیسک مانند فتق دیسک، آرتروز، تنگی 

بسته به علت درد ممکن .در ارتباط است  و یا کانال نخاعی

درد ناشی از فتق  درماناست درد موقتی یا مزمن باشد 

دیسک در اکثر مواقع غیرجراحی است اگر عالئم فتق 

دیسک شدید نباشد با درمان دارویی، استراحت ، 

 .شود می احدی درد و ناراحتی بیمار برطرففیزیوتراپی  ت

   .دن باشاما درد آرتروز ممکن است مزم

 

 دیسک گردن فرسودگیعوامل خطرساز بیماری 

 :این عوامل خطر عبارتنداز

 برخی مطالعات دوقلوها نشان می دهد  :ژنتیک

که ژنتیک نقش بزرگی در تعیین بیماری 

دژنراتیو دیسک گردن دارد که اگر توسعه یابد 

 .دردناک می شود

 افراد با وزن باال در معرض خطر  :چاقی

 .بیماری دژنراتیو دیسک هستند

 این عادت می تواند مانع رسیدن مواد  :سیگار

مغذی به دیسک ها شود و این علت باعث می 

 .شود که آب بدن با سرعت بیشتری از بین برود

 

 

 

 

 


