
 اسکن مفید است؟
ی
 چه زمان

د دار  یعلت جد کی کیاتیس ا یکه کمردرد   ، زمان   اسکن

 نیمورد نگران هستند. با ا نی. اغلب مردم در ایم باشد  د یمف

 ا ی و  نشانه ها دارای  نادر هستند و کمر درد   یحال، علل جد

پزشک شما  در آن صورت ند کهباش درد یماز  ی  غ عالئیم

 . د کن  یم هیتوص را اسکن 

دارند  د یشد کیاتیکه س  یافراد یتواند برا یم ی   اسکن همچن

است.  پا  پشت  ط بهتبمر  کمر درد   نویع کیاتیباشد. س د یمف

 باشد، اسکن یم افتهیهفته بهبود ن 8-6اگر عالئم بعد از 

نیاز به  نامکاتواند به متخصص ستون فقرات کمک کند تا 

 را متوجه شود.  قیتزر  ا ی و  جرایح

هفته اول سیاتیک شدید اسکن استفاده  8تا  6معموال در 

نیم شود زیرا عالئم اغلب در این زمان بهبود یم یابند. 

همچنی   تحقیقات نشان یم 

انجام که اسکن   دهد افرادی

ممکن است در  یم دهند 

انجام مقایسه با افرادی که 

دیرتر بهبود ،  یم دهند ن

.یابند

 

  

 

 

 

 

 

 
ی
سولنت اسکلت   و  خدمات عضالن  

ی ف رسپان   مارانیب وتران  یی   

Physiotherapy Outpatients 

St Mary’s Community Health 

Campus 

Block A First Floor 

Milton Road 

Portsmouth  

PO3 6AD 

Phone: 0300 123 6682  

ی ف رسپان   مارانیب وتران  یی   

Physiotherapy Outpatients 

William Macleod Way 

Southampton 

SO16 4XE 

Phone: 0300 1236679 

  

  

 

افراد مبتال به   یاسکن برا

 کیاتیس ا یکمردرد 

 
ی
 سولنت اسکلت   و  خدمات عضالن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  !ستین از یاکیر مردم، اسکن مورد ن یبرا

  

Farsi 



  کمر درد  یاسکن برا

  موارد  ٪ افراد در بریح  80 با یتقر 
 

 کیاتیس ا یخود مبتال به کمردرد  زندگ

 کس،یمانند اشعه ا ن  ( هستند. تست هاپا مرتبط با پشت کمر درد   )نویع

احتمال  به شود که استفاده یم اسکن ها هنگایم یس ن   و  ام آر آی اسکن

  در  جینتا اد یز 
 

 انجام دهد.  یی  درمان تغ چگونگ

 . ستیاکیر مردم اسکن الزم ن یبرا 

  

  

  

  

 ندارند؟ از یبه اسکن ن کیاتیس ا یچرا اکیر افراد مبتال به کمر درد 

. آنها ستند ین د یمف کیاتیس ا یافراد مبتال به کمر درد  یاسکن ها معموال برا

 باعث درد و  بدن دهند که کدام ساختار در پشت به ندرت نشان یم

 
 

 .شود درمان آن یم چگونگ

اغلب  کیاتیس ا یو  کمر درد   بدونکه اسکن افراد   میدان در حال حاض  یم

  ا ی ی  و تعم شیمانند سا ن  ها افتهی
 

تواند  یم را  سکید یها برآمدگ

 چیهمعموال همراه اغلب وابسته به سن و  اتیی  تغ نینشان دهد. ا

با باال  هستند که یخاکسی   یموها مانند  به باشد. آنها  یمن یدرد

د. نشو  یم جاد یرفی   سن ا

 ی   ها را در سن افتهی نیدرد کمر که ابدون درصد افراد  ر یجدول ز 

 دهد.  نشان یم را  دارند  خایص

 

 :درد کمر بدوناسکن در افراد  یها افتهی

 

 سن اسکن کردن

سال ها 30  ها سال 80 ها  سال 60 

سکیانحطاط د  52% 88% 96% 

 
 

سکید برآمدگ  31% 38% 43% 

   پاره
 

سکید گ  20% 25% 29% 

کمر  انحطاط مفاصل  

 

9% 50% 83% 

 

 (2015) Brinjikji W. et al, اقتباس شده از   

  

دهد که با   را نشان نیم یی   چ چیکه اسکن اغلب ه  میدان یم ی   ما همچن

درمان کمردرد و به کمک   نیشی  یدهد. ب حیتوض ا یکمردرد همراه باشد 

خود نسبت به کمر  یعالئم فرد، باورها است که درمان با هنگایم کیاتیس

  وهیدرد و ش
 

همراه باشد.  ،زندگ

 عوارض جانتی اسکن

 گایه اوقات اسکن کردن یم تواند عوارض جانبی داشته باشد. 

افراد گایه اوقات در مورد یافته های اسکن نگران هستند، حب  اگر این 

یم تواند امر علت درد باشد. این  یافی    یافته ها بعید به

خود برای انجام   کمر آنها از استفاده از  ترس باعث 

 آنها آرامی  بهبود .بنابراین شود   روزمرهو  کارهای عادی

  .دگی  می صورت

 

اسکن متمرکز شوند،  یها افتهی ید بر رو توانن یم ی   پزشکان همچن

 معب   نیتواند به ا یم نیرسد علت درد باشند. ا به نظر یم د یهرچند بع

که   یقو  یداروها ا یو  قیتزر  ،مانند جرایح هان   باشد که مردم درمان

 را تجربه کنند.  کند   احتماال به آنها کمک نیم

 

 یی   چ چیکه ه  ،که مردم اسکن  زمان   ت،یدر نها

را  دهد  نشان نیم شانکمر درد  حیتوض یبرارا 

  ،شدنناامید  باعث د توان ، یمانجام میدهند 

 گرانیبه د حیتوضو مشکل در  درک ی در دشوار 

 شود.  آنها برای 


