
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فتق دیسک بین مھره ای
  

  در اثر از هم  اي مهره  بین  دیسک  زدگی و بیرون  پارگی
نوار هاي که ( رباطها  یا تدریجی  ناگهانی  گسیختگی

  حمایتی  و بافتهاي )استخوان را به هم وصل می کند
  که  هایی بالشتک(  اي مهره  بین  دیسک  اطراف
ایجاد ) کنند جدا می  همستون فقرات را از  هاي مهره

یا کمر بیشتر   گردن  هاي مهره بین  هاي دیسک. شود می
  مشکل  دچار این  فقرات  ستون  از سایر جاهاي

اي ممکن  اي بین مهره جابجایی جسم صفحه. شوند می
زدگی دیسک بروز  فتق، پارگی یا بیرون  است به صورت

افتد که یک  فتق دیسک کمر زمانی اتفاق می .کند
ها در ستون فقرات  قطعه از غضروف جدا کننده مهره

این حالت . به سمت ریشه عصب یا نخاع بیرون بزند
بسیار دردناك است و آغاز درد ممکن است ناگهانی 

معمولی ترین مشخصه فتق دیسک  .یا تدریجی باشد

کمري، کمر درد با انتشار به قسمت هاي پایین ، 
  تیک است باسن و زیر زانو در امتداد عصب سیا

اقداما

  :ت زیر جهت کاهش درد کمر موثر می باشند
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