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કમરના મણકા પાસે નસ દબાવાથી થતી તકીફ - સાયેટિકા 

                 જમાયે કોઇ  ણ ગભાં ળયીયની વૌથી ભોટી ચેતા વામેટટક  નલવ ય ઇજા થલાથી , 

ીઠના નીચેના બાગથી  ળરૂ કયી આખા ગના ાછના બાગે  ગના તીમા વુધી , દુખાલો કે  

ઝણઝણાટી થામ  ત્માયે એ ટયસ્થથસ્તને વામેટટકા  તયીકે ઓખલાભાં આલે છે. ીઠના નીચેના  

ભણકાઓ ( L4, L5, S1, S2, S3 લગેયે) ની લચ્ચેથી ગના વંલેદનો  રઇ જતા વામેટટક  નલવના 

ચેતાતંતુઓ નીકે છે. અને કુરા વાથ  અન ેગના ાછના બાગે  આ નલવ(ચેતા)વાય થામ છે. 
જમાયે એના કોઇણ  ચેતાતંતુ ય દફાણ  આલે કે વોજો  આલે ત્માયે  ગના જ ેબાગ  યથી એ 
ચેતાતંતુ વંલેદનો  રઇ આલતા શોમ  એ બાગ  ય દુખાલો , ફતયા, ઝણઝણાટી કે ખારી  ચઢલાનો 
અનુબલ થામ છે.  

સાયેટિકા થળાના કારણો: 

ીઠના નીચેના  ભણકાઓ લચ્ચેથી  ળરૂ થઇને ગના કોઇણ  બાગભાં વામેટટક  નલવ ને  ઇજા થલાથી 

વામેટટકાની તકરીપ થઇ ળકે છે. આલી ઇજા  થલાનું વૌથી વાભાન્મ કાયણ  ૪ અને ૫  ભણકાની 
લચ્ચે અથલા L5 અને S1 ભણકાની લચ્ચેની ગાદીનો થોડો બાગ  ફે ભણકા લચ્ચેથી  ફશાય 
નીકલાની તકરીપ શોમ છે. જમાયે ઉંભયને કાયણે , ગાદી ઘવાઇ ગઇ શોમ અથલા ગાદી  ય લધુ ડતુ 
દફાણ આલે એલી ળાટયયીક  સ્થથસ્ત જાલલાની ટેલ  ડી શોમ  અથલા અકથભાત  કે પ્રલાવભાં  

અચાનક ઝાટકા રાગલાને કાયણે ગાદીને  ઇજા થઇ શોમ ત્માયે  આલંુ ફને છે. ગાદીનો ફે  ભણકા 
લચ્ચેથી ફશાય નીકતો બાગ , તેની ફાજુભાંથી  જ ફે  ભણકા લચ્ચેથી નીકતી ચેતાતંતુ  ય દફાણ 

કયે છે. આ તકરીપને ''થરી ડીથક,''પ્રોટુડંગ ડીથક, ''ફલ્જજંગ ડીથક કે ''શનીમેટેડ ડીથકતયીકે 
વાભાન્મ બાાભાં ઓખાલાભાં આલે છે. 

કમાયેક ઉંભયની વાથે , ભણકાની લચ્ચેના વાંધા-શાડકાનો બાગ  થોડો ભોટો થામ  ત્માયે ત્માંથી 

નીકતી ચેતાઓ  ભાટેનો યથતો નાનો  થઇ જામ છે. ''લટેબ્રર થટીનોવીવ અથલા ''ડીજનયેટીલ 

થાઇનર થટીનોવીવ તયીકે ઓખાતી આ તકરીપ વાભાન્મ યીતે ૬૦ લવની આવાવ દેખામ છે. 

આ ઉયાંત  કયોડના ભણકા અને  કમ્ભયનું ભુખ્મ શાડકા  જમાં જોડામ  છે તે ''વેક્રોઇરીમેક જોઇન્ટ ય 
કોઇક કાયણવય વોજો આલે (વેક્રોઇરીમાઇટીવ  થામ) તો  એની ઉયથી વાય થતી L5 ચેતાન ેણ 
એની અવય  થામ છે અને ટયણાભે વામેટટકાની  તકરીપ ઉબી થામ  છે. ળયીયનુ  લધુ લજન 
(ભેદલૃસ્િ), ફેઠાડુ જીલન , લધુ ભવાપયી  અને લધુ ડતી શ્રભમુકત  યભત (દા.ત. પુટફોર , ફાથકેટ 

ફોર, લગેયે) વામેટટકા થલાની ળકમતા લધાયે છે. 

ટંુકભાં, અનેક કાયણોવય વામેટટકાની તકરીપ થઇ ળકે છૈ. ''થરી ડીથક, ''લટેબ્રર થટીનોવીવ અને 
''વેક્રોઇરીમાટીવ જલેી તકરીપ ભોટાબાગના વામેટટકાના કેવ ભાટે જલાફદાય શોમ છે.  

 સાયેટિકાન ેઓલખળો કઇ રીતે ? 
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જમાયે ીઠના નીચેના બાગ  કે કુરા ાવેથી  ળરૂ કયીને વાંથ  તથા ંડીના  ફશાયની તયપ તથા 

ાછના બાગે દુખાલો  અથલા નીચે  જણાલેર કોઇ ણ વંલેદનનો  અનુબલ થામ ત્માયે વામેટટકાની  
ળકમતા સ્લચાયલી જોઇએ. (૧) દુખાલો જ ેફેવલાથી  લધે છે. (૨) ફતયા કે  ઝણઝણાટીનો 
અનુબલ (૩) ખારી  ચઢલી, ગ બાયે રાગલો કે  કભજોયી અનુબલલી (૪) ખાંવલાથી , છંકલાથી. કે 

લજન ઊંચકલાથી  અચાનક દુખાલો ળરૂ થલો અથલા લધલો (૫) ગ  ઘુંટણભાંથી લાળ્યા  લગય 
શાથથી અંગુઠા કડલાની કોસ્ળ કયલાથી કે વુતા વુતા ઘુંટણને  ગભાંથી લાળ્યા લગય ઊંચો કયલાથી 
દુખાલો લધે. 

દયેક દદી દીઠ  આ દુખાલો કે વંલેદનની તીવ્રતા  ઓછી-લત્તી થઇ  ળકે છે. ભોટાબાગના સ્કથવાભાં  એક 
જ ફાજુના  ગભાં તકરીપ  થામ છે. કમાયેક  તકરીપ લધે તો ફીજો  ગ ણ વાભેર  થામ છે. 
ભોટાબાગની તકરીપ ટેમ્યયી વોજાને કાયણે  થતી શોમ  છે. જે આો આ ફે અઠલાડીમાથી ભાંડીને 
ત્રણેક ભશીના વુધીભાં  ભટી જામ  છે. જો દુખાલાની વાથે  ગના અભુક  થનામુઓભાં નફાઇ જણામ  

અને એ લધતી યશે  અથલા ેળાફ કે ઝાડાનંુ સ્નમંત્રણ  ખોયલાઇ જતુ રાગે તો એ ટયસ્થથતીને ભેટડકર 

ઇભયજન્વી ગણીને તાત્કાસ્રક  તાવ કયાલી ને ડોકટયી  અને અન્મ વાયલાય  રેલી ડે છે. કમાયેક  

આલી સ્થથસ્તભાં ઓયેળન કયાલલાની જરૂય ઉબી થામ છે. 

કેટરાંક દદીભાં વામેટટકાની  તકરીપભાં લધઘટ થતી યશે છે. થોડાક ભશીનો તદન વારુ શોમ  અન ેછી 

અચાનક લધુ ડતુ કાભ  શંચે કે ભુવાપયી થામ  ત્માયે દુખાલો  લધી જામ. એક લખત દુખાલો  લધે 

છી ાછો નોભર થઇ જામ. કમાયેક વતત કામભી દુખલો ચારુ યશે એલું ણ ફને છે.  

સાયેટિકાની સારળાર ું ? 

વામેટટકાની વાયલાય  ભાટે વૌથી  શેરા ૨ ટદલવ  ભાટે વંૂણવ  આયાભ કયલો જરૂયી છે. કડક થાયી  

ઉય દુખાલો  ન થામ એલી સ્થથસ્તભાં ફે ટદલવ  આયાભ કમાવ છી ધીભે ધીભે કાભકાજ ળરૂ કયી ળકામ. 
વાભાન્મ યીતે ડખાબેય ટંુટીમુલાીને (ઘુંટણલાીને એ છાતીન ેઅડે તેભ) અથલા ચત્તા વૂલુ શોમ  તો 
ઘૂંટણ નીચ ેતકીમા ભૂકીને વુઇ ળકામ જ ેકમ્ભયના બાગ યના તણાલ ઘટાડી દે છે. 

ઠંડો-ગયભ ળકે કયલાથી દુખાલાભાં  ઘણી યાશત રાગે છે. ળરૂઆતભાં ફે ટદલવ  ફયપ પ્રાથટીક ફેગભાં 

ભૂકીન ેદવ-ંદય ભીનીટ  દૂખતા બાગ  ય યાખી ભૂકલો જથેી તાત્કાસ્રક  યાશત થામ . ત્માયફાદ જરૂય 

ડમે દય ફે  કરાકે લાયી ળકામ. ફે ટદલવ  છી ગયભ ળેક પામદાકાયક જણામ છે. અથલા લાયાપયતી 
ગયભ-ઠંડો ળેક  કયલાથી ણ  ઘણાં દદીને દુખાલાભાં યાશત  ભી ળકે. દુખાલો  લધાયે શોમ  ત્માયે અન ે

ળરૂઆતભાં ઇજાને કાયણે વોજો  થમો શોમ  ત્માયે દદવળાભક દલાઓ ખૂફ જ ઉમોગી વાસ્ફત  થામ છે. 
ડોક્ટયની વરાશથી મોગ્મ ડોઝભાં  દદવળાભક દલાઓ રેલાથી દુખાલાભાં યાશત  યશે છે  અને વોજો  ણ 
કાફૂભાં આલી જામ  છે. ઘણાં રોકોને  એક-ફે અઠલાટડમાનો કોવવ વામેટટકાભાંથી રાંફા  વભમની 
ભુસ્ક્ત અાલી દે છે. જો દુખાલો ખૂફ  લધાયે શોમ  તો દુખાલા ભાટે  જલાફદાય ભણકા અને ચેતા ાવે 

થટીયોઇડના ઇંજકે્ળન  (એસ્ડુ્યયર ઇન્જકે્ળન) ભૂકલાભાં આલે છે. જ ેત્માં  આગનો વોજો  ઘટાડીને 
તાત્કાસ્રક કાભચરાઉ યાશત કયી આે છે. 
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દુખાલાભાં યાશત  થામ એટરે તયત જ  કવયત ળરૂ  કયી દેલી જોઇએ. ચારલંુ , થટેળનયી વાઇકર  

ચરાલલી કે  તયલંુ લગેયે  કવયત ધીભી ગસ્તએ  દુખે નશં એ શદે ળરૂ  કયી ળકામ. થનામુઓને  શલંુ 
ખંચાણ આે એલા આવન અને કવયત  ણ ઉમોગી થામ. અરફત્ત , દયેક દદીની ટયસ્થથસ્ત 
પ્રભાણે કવયતભાં થોડા પેયપાય  જરૂયી ફને છે  એટરે કોઇ  ણ કવયત ળરૂ  કયતાં શેરા  તભાયા 

ડોક્ટયની વરાશ રેલી ખૂફ  જરૂયી છે. લનભુક્તાવન , સ્િભોત્તાવન, વુમવનભથકાય, બૂંજગાવન, 

અધવળરબાવન, તથા ટયલસ્તવત  ઉત્તાનાદાવન (જભેાં એક  ગ ઘૂંટણથી લાેરો  અને ફીજો વીધો  

યશે છે.) , લગેયેનો સ્નમસ્ભત  અભ્માવ ડોક્ટય તથા મોગસ્ળક્ષકની  વરાશ ભુજફ કયલાથી પામદો  થઇ 
વકે. કોઇ  ણ આવન-કવયત  કયતાં દુખાલો થામ  તો ત્માં  અટકી જાલ. ળયીય  ય જોય જફયજથતી  

કયીન ેકવયત-આવન કયલા નશં. 

સાયેટિકા માિે કઇ તપાસ કરાળળી જોઇએ? 

વામેટટકાની તકરીપનું સ્નદાન  ભુખ્મત્લે દદીના રક્ષણો ઉયથી થામ  છે યંત ુએક્ષ-યે અને વીટી કે  

એભ.આય.આઇ. જલેી તાવની જરૂય અભુક વંજોગોભા ંઉબી થામ છે. જો દદીની ઉંભય ૫૦ લવમી લધુ 
શોમ; આયાભના વભમે ણ દુખાલો ચારુ  યશેતો શોમ ; તાલ શોમ; શાથ-ગના શરન-ચરનભાં  
તકરીપ થતી શોમ ; એસ્ક્વડન્ટ કે  ઇજા ગંબીય  શોમ; ેળાફ-ઝાડાના સ્નમંત્રણભાં  ખયાફી ઉદબલી 

શોમ અથલા છ અઠલાટડમા વુધીભાં  દલા-આયાભ-કવયતથી વુધાયો  ન જણામો શોમ  તો એક્ષ-યે 
કયાલલો ડે છે. 

જો ૧૨ અઠલાટડમા વુધીભાં  દલા-કવયત-આયાભથી વુધાયો  ન થામ , અથલા તકરીપભાં લધાયો થામ 

અથલા, ગના શરનચરનભાં નંધાત્ર કભજોયી જણામ તો વી.ટી. થકેનની તાવ કયાલલી ડે છે. 

જો દદીભાં કેન્વય  કે ચેને કાયણે વામેટટકાની  તકરીપ થઇ શોલાની ળંકા શોમ  અથલા યાશત  ભાટે 

ઓયેળન કયલાની જરૂય ઉબી થઇ શોમ તો જ એભ.આય.આઇ. કયાલલુ ડે છે.  

સાયેટિકાથી છુિળા માિે ઓપરેન થઇ કે? ક્યારે? 

જો દલાઓ, કવયત અને  આયાભ-ળેકથી ફીરકુર  વુધાયો ન થામ  અથલા જોખભી સ્ચન્શો શાજય  

(શરન-ચરન, ેળાફ કે ઝાડાભાં  તકરીપ) શોમ  તો ઓયેળનની જરૂય ડી ળકે. જો ગાદી  ખવી 
જલાની તકરીપ થઇ શોમ  તો ભાઇક્રો-ડીથક  ઓયેળન અને શાડકાનંુ ોરાણ  નાનંુ થઇ ગમુ શોમ  તો 
રેભીનેક્ટોભીનું ઓયેળન થઇ ળકે. અરફત્ત, ફશુ ઓછા સ્કથવાભાં ઓયેળનની જરૂય ડે છે. 

સાયેટિકાની તકીફ ળારંળાર ન થાય એ માિે ંુ કાલજી રાખળી? 

મોગ્મ ળાયીટયક  સ્થથસ્ત જાલી યાખલાથી કમ્ભયના ભણકા યનું ફીનજરૂયી બાયણ  દૂય થામ છે અને 
અને ટયણાભે ગાદી ખવી જલાની ળક્મતા ગટે છે. જુદી જુદી ળાટયયીક  સ્થથસ્તભાં ધ્માન  યાખલા જલેી 
ફાફતોની ચચાવ કયી છે. 
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(૧) ઉબા યશેલંુ :- રાંફો વભમ  ઉબા યશીને કંઇ  કાભ કયલાનું શોમ તો ફે ગ  ફાજુ ફાજુ ય યાખલાને 
ફદરે આગ  ાછ યાખો અને ળક્મ શોમ  તો નાના થટૂર  કે ાટરા ય આગનો ગ ટેકલી યાખો. 
ગ ઘૂંટણભાંથી લેરો શોમ ત્માયે કમ્ભય ય બાયણ ઘટે છે. 

(૨) ફેવલંુ :-  ફેવતી લખતે તભાયા ઘૂંટણ  તભાયા થાા કયતાં વશેજ  ઉંચે યશે એભ  ગના તીમાને 
ટેકો આલાથી પામદો યશે છે. ખુયવીના ટેકાને વભાંતય  તભાયી ીઠ યાખો ડર ાલંગ લખતે જરૂય રાગે તો 
ીઠના નીચેના બાગે તકીમો ત્રાંવા, ઠીન,ે કે આગ ઝુકીને ફેવલાથી કમ્ભય ય લધુ બાય આલે છે. 

(૩) ઊંચી લથતુ રેલા:-  કદી ણ  ખબાથી ઊંચી ભૂકેર  લથતુ રેલા ભાટે શાથ  ઊંચા ન કયો. થટુર ય 
ચઢીને જ ખબાથી ઊંચે ભૂકેર ફધી લથતુ રેલાનો આગ્રશ યાખો. 

(૪) લજન ઉંચકલુ જભીન ય ડેર લથતુ ઊંચકલા ભાટે કમ્ભયભાંથી ફલાને ફદરે ઘૂંટણથી લો. 

બાયે લથતુને શંભેળ  તભાયી ળયીયની નજીક  કડો. લથતુ ઉંચકી શોમ ત્માયે કમ્ભય તભાયી ળયીયની નજીક 

કડો. લથતુ ઉંચકી શોમ  ત્માયે કમ્ભય  આગથી વાઇડ  ય ન લલુ. કમ્ભય ભયડલાને ફદરે ગેથી 

વાભા પયલ.ુ લજનદાય  લથતુ રાંફા અંતય  વુધી ઊંચકીને રઇ  જલી શોમ  તો એક  શાથભાં બાયે લજન  

યાખલાને ફદરે ળક્મ શોમ  તો ઓછુ ઓછુ લજન  ફંેેને શાથભાં યાખલંુ. બાયે લથતુ ખવેડલાભાં એ  

લથતુ ખંચલાને ફદરે ધક્કો ભાયલાથી કમ્ભય ય ઓછુ બાયણ ડળે. 

(૫) વુલ:ુ- વુતી લખતે ચત્તા વુઇને ઘુંટણ  નીચે તકીમા યાખીને વુઇ  ળકામ. ડખાબેય વુઇને ઘુટણ 

તથા થાા આગથી ગ લેરા યાખીને વુલાથી ણ પામદો યશે છે. 

(૬) લજન ધટાડો:- જટેરુ લજન  લધે એટરો કમ્ભય  ય બાય લધે છે. ખાવ  કયીને ેટની આવાવ  

જભા થતી ચયફી લધુ નુકળાન કયે છે. કામભ ભાટે લજન કાફૂભાં યાખો. 

(૭) સ્નમસ્ભત કવયત કયો:- સ્નમસ્ભત ચારલાની કવયત અથલા અન્મ કાઇ ણ ભાપક આલે એલી 
(ઝાટકા લગયની) એયોસ્ફક કવયત  કયલાથી ળયીય  થપૂસ્તભાં યશે છે. કોઇ  ણ યભત-ગભતભાં બાગ  

રેતા શેરાં કમ્ભયના થનામુઓને શલંુ ખંચાણ આે એલી કવયત કયલાની બૂરળો નશં. 

(૮) તભાકુનંુ વ્મવન  છોડલંુ:- તભાકુ રેલાથી ભણકા લચ્ચેની ગાદીને રોશીનો પ્રલાશ  ઘટી જામ  છે 
અને કમ્ભયનો દુ:ખાલો તથા વામેટટકા થલાની ળકમતા લધી જામ  છે. 

(૯) ભુવાપયી:- ખાડા-ટેકયાંલાા યથતા ય  આંચકા આલે એલા લાશન  (ભોટયવાઇકર, થકૂટય, કાય 
કે ફવ) ભાં રાંફી ભુવાપયી કયલાનું ટાલંુ જોઇએ. 

(૧૦) ટેન્ળનભાંથી ભુસ્ક્ત:-  ટેન્ળન, ટડપ્રેળન લગેયેને કાયણે ળયીયના થનામુઓ  અક્ક્ડ ફને છે અને 
કમ્ભય ણ દફાણ લધે છે. ટેન્ળનભાંથી ભુસ્ક્ત ભાટે સ્નમસ્ભત  વલાળન પ્રાણામાભ-ધ્માન કયલાથી 
પામદો થઇ  ળકે. શકાયાત્ભક  અસ્બગભ ભાત્ર તણાલભુસ્ક્ત ભાટે જ  નશં યંતુ વાયી ગુણલત્તાવબય  

સ્જદંગી ભાટે ણ જરૂયી છે. 


