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:مقدمه  

بیماری دژنراتیو دیسک یک بیماری است که معموال 

از شایع ترین علل کمردرد است که . شود میگرفته  نادیده

با باال رفتن سن در همه افراد ایجاد می شود و بر اثر 

  . رخ می دهدتغییرات دژنراتیو و پیر شدن ستون فقرات 

با تحلیل رفتن مفاصل فاست ستون فقرات، ممکن است 

 . دیسک به مرور زمان فرسوده شود

 

ستند ولی بعضی بیماران دچار بیماری دژنراتیو دیسک ه  

 .کنند های مرتبط با آن را تجربه نمی هرگز نشانه

 : پرسش های متداول اغلب شامل

  بیماری به فلج تبدیل می شود؟ آیا من این آیا

 از صندلی چرخدار استفاده کنم؟ باید در نهایت

  آیا فعالیت های من باید محدود شود؟ آیا من

 انجام دهم؟  می توانم هنوز هم ورزش

  به سایر نقاط ستون فقرات گسترش آیا بیماری

 یافته است؟

 آیا دیسک دژنره باعث آسیب دائمی؟ 

  است؟ اجتنابآیا عمل جراحی غیرقابل 

 

موجب  "دژنراتیو"و  "بیماری"استفاده از دو کلمه 

نگرانی و تشویش خاطر افراد مبتال به این نوع کمردرد 

برخالف نام بیماری این عارضه به طور محض . شده است

. دژنراتیو نیست و واقعا یک بیماری به حساب نمی آید

بسیاری از بیماران با شنیدن کلمه  دژنراتیو از آینده خود 

در حالیکه تغییرات دژنراتیو با افزایش . نگران می شوند

سن پیشرفت می کند کمردرد حاصل از این تغییرات به 

کند و غالبا این کمردرد بهبود  یطور معمول پیشرفت نم

بسیاری از افراد مبتال به این درد  از شنیدن کلمه . می یابد

کلمه بیماری در این افراد . بیماری دچار نگرانی می شوند

یک نام بی مسمی است این عارضه مطلقا بیماری نیست 

بلکه یک فرایند طبیعی وابسته به سن است که می تواند 

دیسک یک فرایند  تخریب .یا نشود باعث ایجاد درد شود

طبیعی است که در همه افراد وجود دارد اما شدت تخریب 

در بسیاری از افراد تخریب طبیعی . در افراد متفاوت است 

از سوی دیگر عالئم .دیسک منجر به بروز عالئم نمی شود

 .تخریب در همه افراد یکسان نیست 
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