دیسک گردن

یک حلقه بیرونی و یک هسته مرکزی تشکیل

می تواند پی ببرد که غسی به کدام ریشه عصبی

شیود تا اگیر در اثر غسیی  ،کانیال کیمی تییگ

شده است .در اثر ساییدگی دیسک ،به تدریج

وارد شده مثال بی حسی انیشت وسط به معیای

تر شود ،عارضیه چییدانی پییدییید نییاید .

بیماری دیسک گردن ،مختص زندگی شهرنشیییی

حلقه احاره کییده پاره می شود و هسته مرکزی از

صدمه روی ریشیه هفتیم و بی حسی انیشت

بیرخیی از افیراد هم به رییور میادرزادی دچیار

است .در همه انسان ها فرایید فرسایشیی دیسیک

ملل پارگی بیرون می زند .به این بروستیی ،فتق

کوچک ،نشانه صدمه به ریشه هشتم گردن است.

نیاهییجاری های ستیون فقیرات هسیتید .

بین ستون مهره ها از سن  ۰۳تا  ۰۳سیاگیی غایاز

دیسک بین مهره ای می گویید که باعث فشار

می شود و دیسک به تدریج غب خیود را از دسیت

روی ریشه های عصبی و پدیده درد غااز می شود.

می دهد و عیالوه بر این کیه ارتفیا غن کییاهش
می یابد  ،انعطاف پذیری اش نیز کمتر میی شیود.
عواملی هم که به این فرسایش سرعت می بخشید
و باعث بروز بیماری دردناک و ناتوان کییده ای به
نام دیسک گردن می شوند .
گردن به قسمتی از بدن مهره داران گفته می شود
که بین سروتیه قرار می گیرد و شامل نسج نرم در
بیرون و ستون فقرات گردنی و بخشی از نخیا در
قسمت وسط غن است .وزن سر را سیتون مهیره و
بخشی از غن را نیز عضیالت اریراف تلمیل میی

درد ناشی از دیسک ،به دو شکل بروز می کید.

● درد مکانیکی

●چرا به دیسک گردن مبتال می شویم؟
انسان ها شغل های متعددی دارند و برای انجام
بعضی از اعمال باید به مدت روالنی برای انجام
غن خود را با شرایط تطبیق دهید .برای فهم بهتر

این نو درد ،موضعی است و در خود ستون فقرات

به چید نمونه اشاره می کییم .

احساس می شود یا اییکه خیلی نزدیک مهره

در صاحبان مشاالی مثل دندان پزشکی ،حروف

هاست .بیمار هییام صبح و برخاستن از خواب،

نیاری ،کاربران روالنی مدت رایانه که الزم است

دردی احساس نمی کید و به تدریج و با افزایش

برای تمرکز و دیدن یک ملل خاص مدت ها

فعاگیت روزانه ،بر شدت غن افزوده می شود به

سروگردن را در وضعیت نامیاسبی قرار دهید یا

روری که ش هییام به اوج خود می رسد.

مشاالی که گرزش روالنی به گردن وارد می کیید

● درد انتشاری

کیید .ستون فقرات گردنی ،بیرخالف دیییر مهیره

دردهای ریشه ای یا انتشاری معموالً در ناحیه

های بدن که حرکت کمی در کیار یکدییر دارنید،

دست احساس می شوند یعیی می توانید در شانه،

کامالً متلیرک اسیت ،بییابراین بیشیترین مییزان

بازو ،ساعد و کف دست باشید .این نو درد در

چرخش و حرکیات بیه ولیو و عقی را در گیردن

باالی دست به صورت احساس برق گرفتیی و

مشاهده می کییم.

کوفتیی است و هرچه بیشتر به نوک انیشتان

گردن از  ۷مهره و  ۸ریشه عصبی تشکیل شده

نزدیک تر می شویم ،از میزان غن کاسته و عالیم

است .این  ۸ریشه کیترل تیفس ،حرکات سر روی

بی حسی غشکار می شود یعیی وقتی بین انیشت

● مکان های شایع فتق دیسک
فتق دیسک ممکن است در ناحیه گردن ،پشت یا
کمر ایجاد شود.
اگر فتیق در ناحیه گردن باشد (دیسیک گیردن، ،
بیمار دچیار درد در ناحیییه گیردن و شیانه و بیازو
می شیود .اگر فشار روی نخیا زیاد باشید ،بیمیار
عالیمی نظیر گزگز و مورمور ،بی حسی ،سیرد ییا
گیرم شیدن ،احسییاس ضعییف و درد در ناحیییه
ساعید ،کف دست و انیشتان پیدا می کید.

مانید کارگرانی که با دریل زمین را سوراخ

●تشخیص

می کیید ،به مدت روالنی نیروی زیادی به سرو

وقتیی عیالیم و نشیانیه ها ،دیسیک گیردن را

گردن وارد می شود و به غن صدمه می خورد .

نشیان می دهید ،باید بیررسیی های تکمیییلی

یکی از ورزش های کالسییک در فرهییگ ما،
کشتی است .کشتی گیران به دگیل وضعیت خاص
هییام کشتیی گرفتین مثل پیل زدن و انجام
بعضیی از فین ها ،فشیار زییادی به ستیون

غایاز شیود .رادییوگیرافی سیاده  ،ام غرغی و نوار
عصی اریالعات بیشتری می دهید و با کیار هم
قرار دادن یافتیه ها ،تصمیم درستیی نیز برای
درمان گرفتیه می شود.

فقیرات

● درمان نگهدارنده

بدن و حرکات دست را بر عهده دارند و بین هر ۲

سبابه و شست بیمار کااذی قرار می دهیم ،به

گییردنی شیان وارد می کییید .به همیین دگییل

با رعایت نکته های بسیار ساده و وزیی می تیوان

مهره ،دیسک قرار گرفته است .ساختمان دیسک از

راحتی می توانیم کااذ را از بین انیشیتانش خارج

قبیل از انتخیاب ورزش کشتیی بهتر اسیت قیوس

بیماری را درمان کرد .در بییرون زدگیی دیسیک،

کییم .پیزشک از روی انیشیت بی حس شییده

کانیال ستیون فقیرات از نظیر استیاندارد بیررسیی

بالفاصله سیستم اگتهابی بدن فعال می شود و بدن

هم به رور خودکار غن را خیثی می کیید .دیسیک

شدت درد باعث افت کیفیت زندگی شان شده

مایعات شود .با کم شدن درد می توان از اذاهای

گردن یک بیماری خود ملدود شونده اسیت و بیا

است.

نرم و پس از غن از اذای معموگی استفاه شود.

مداخالت بهییه سازی فرایید شغلی و وضعیت های

 برای برگرداندن بیمارانی که کامالً با

 -۰در صورتی که از پانسمان ضد غب استفاده

میاس هییام کار بهبیود حاصیل میی شیود .بیی

استراحت بهبود می یابید وگی وقتی به ملل

میکیید از روز بعد از عمل می توانید استلمام

حرکت نیه داشتن گردن بسییار مفیید اسیت زییرا

کارشان بازمی گردند ،دوباره همه عالیم غااز می

کیید.

فشار وارده کمتر می شود و به مرور بیرون زدگیی

شود ،به وامعه و از سرگیری زندگی روزمره و

سر وای اول خود برمی گردد .برای این کار گردن

عادی ،اقدامات وراحی ضرورت می یابد.

 -5از روز چهارم بعد از عمل می توانید به شکل
معمول استلمام کیید و شستشوی ملل وراحی

عوارض وراحی دیسک گردن شایع نیست اما

بالمانع است .اما پس از استلمام کامال ملل

بیدهای ربی ووود دارد .همچییین بیرای تقوییت
عضالت و قوی تر کیردن غن مانورهیای ورزشیی
کمک می کید تا روند سریع تر ری شود.

●درمان جراحی
اگر بعد از درمان های نیهدارنده همچیان عالیم
بیماری ادامه یابد ،درمان وراحی ضرورت می یابد.

میتواند شامل غسی

به عص

صوتی ،مری و

یا عروق گردن باشد .اما همانیونه که اشاره شد
این عوارض بسیار نادر هستید.

مراقبتهای پس از عمل در
جراحی دیسک گردن

●چه بیمارانی به جراحی نیاز دارند؟

 -1بیماران باید تا زمان اوگین ویزیت پس از عمل

 افرادی که نقص پیشرونده دارند یعیی

گردن بید ربی نو سخت داشته باشید .این گردن

دیسک گردن غنقدر شدید است که حتی در راه

بید باید به صورت شبانه روزی بسته شود.

رفتن نیز دچار مشکل شده اند و احساس می

 -۲بیماران نیاز به استراحت مطلق در بستر ندارند.

کیید هییام راه رفتن ،روی برف یا روی ابر قدم
برمی دارند یا زمین می خورند و دست هایشان
قدرت انجام هیچ کاری ندارد و دچار نقص
عصبی شده اند.
 گروهی که هیچ عالیم عصبی ندارند ،فقط از
درد شدید و ناتوان کییده رنج می برند و به
درمان باووود همه اقدام ها پاسخ نمی دهید و

 -۰از غنجا که عمل وراحی از ولوی گردن انجام

عمل را خشک نموده و سپس پانسمان کیید .برای

مرکز بهدا ری شمالغرب

بیمارستان شهید عارفیان

مراقبتهای بعد از ترخیص عمل

دیسک گردن

خشک کردن ملل عمل از وسایل گرم کییده
مانید سشوار استفاده نکیید.
-6داروهای شما به تعداد الزم نسخه شدهاند .دقت
کیید که داروها را به تعدادی که تجویز شدهاند از
داروخانه تلویل بییرید .برخی از داروها قبل از روز
ویزیت تمام خواهید شد .تکرار غنها الزم نیست.
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