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 : مقدمه

 دو عامل اصلیبه   دیسک فرسودگیشدت درد ناشی از 

 :مرتبط می شود

 پروتئین موجود در فضای دیسک می: التهاب .1

تواند باعث التهاب شود و به عنوان یک قاعده 

در فضای دیسک  .کلی التهاب درد ایجاد کند

شروع ( نشیمنگاه)کمری، کمردرد از ناحیه سرین 

شده و به ناحیه پشت پا و سمت طرفی ران و 

 سیاتیک یا رادیکولوپاتی)ساق منتشر می شود 

و احتماال به پا و انگشتان منشر (نامیده می شود

در فضای دیسک گردن، درد گردن ممکن  .شود

. است به بازو، شانه و احتماال به دست منتشر شود

 (یک رادیکولوپاتی گردنی)

:  (Micromotion) بی ثباتی غیرطبیعی .2

سرخوردن یک مهره به سمت جلو روی مهره 

فقرات بر مهره های پایینی است که استواری 

روی هم و وضعیت محوری ستون فقرات بهم می 

بی ثباتی  "Micromotion" خورد این وضعیت

التهاب و بی ثباتی  .غیرطبیعی نامیده می شود

Micromotion  می تواند باعث درد کمر و یا

اسم عضالنی اسپ. اسپاسم عضالنی گردن شود

بات در ستون فقرات ثتالش بدن برای ایجاد 

یک  انقباض شدید و غیرارادی در واقع .است

عضله است که همراه با درد شدیدی است که در 

  .شود محل عضله احساس می

 :دیسک  فرسودگینشانه بیماری 

یک دیسک دژنره  ) ب دیدهدو یافته که با یک دیسک آسی

  :در ارتباط است (ستا که دردناک

کاهش فضای دیسک مانند سایر مفاصل  ،فخوردگی غضرو

تشکیل  مفصلمهره با دیسک وسطش یک  هردودر بدن، 

دیسک الیه ای از غضروف در بین مهره و فضای . می دهد

عنوان خوردگی غضروف ه آسیب آن بکه به  وجود دارد

، منجر به التهاب  دگی غضروف که رخو .شناخته شده است

 Micromotionو بی ثباتی غیرطبیعی  فرسودگی دیسک

می شود که این آسیب به نوبه خود باعث درد می شود و 

کاهش )همینطور این روند باعث بسته شدن فضای دیسک

کم شدن آب دیسک که خشکی  .می شود( فضای دیسک

اغلب به عنوان یک دیسک تاریک  ،دیسک نامیده می شود 

زیرا  بر روی اسکن  نامیده می شودیا دیسک سیاه رنگ 

MRI پارگی  .یک دیسک با آب کمتر تیره به نظر می رسد

از انواع دیگر فرسودگی می باشند برآمدگی دیسک خطی و 

   .شوند کمردرد   اعثممکن است ب که 
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