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ગરદનનો દુ:ખાવો - સવાાઇક સ્પોન્ડીોલસસ 

                   ગયદનનો દુ:ખાલો અનેક  રોકોને યેળાન  કયતો શોમ  છે. વલાાઇકર  સ્ોન્ડીરોસવવ 

તયીકે ઓખાતી ગયદનના ભણકાની તકરીપ  ઘણાં રોકોભાં જોલા ભે છે. જ ેયીતે ઉંભય  અને લજન 

લધલાથી ઘુંટણના વાંધા ઘવામ  છે એ  જ યીતે ઉંભય  અને લયાળ  લધલાથી ગયદનના ભણકાના 
વાંધાઓ ણ ઘવામ છે જ ેઓસ્ટીમોઆર્થ્ાાઇટીવ અથલા સ્ોન્ડીરોસવવ તયીકે ઓખામ છે. 

               ગયદનના કુર  વાત ભણકા શોમ  છે જભેાંથી વૌથી નીચેના ત્રણ  ભણકાઓ લચ્ચેના 
વાંધાઓ ઘવલાની તકરીપ વૌથી લધુ પ્રભાણભાં જોલા ભે છે. ઉંભય  લધતા ફે ભણકા લચ્ચેની ગાદી 
થોડીક ાતી થામ  છે અને ભણકાની સકનાયી ઉયથી શાડકાનો બાગ  થોડોક લધે છે. આ ઉયાંત  

ભણકાની ાછના બાગે આલેર , (રાંફી શાડકાની) ભયોડ લચ્ચેના વાંધાઓ  ય ણ ઘવાયા અવય 

કયે છે. આ ફંને વાંધાઓ  ય ઘવાયાને કાયણે , શાડકાની સકનાયી ઉયનો બાગ વશેજ ભોટો થલાથી, ફે 
ભણકા લચ્ચેની નાની જગ્માભાંથી વાય  થતી ચેતાઓ  (વાદી બાાભાં નવ) ય દફાણ  આલલા 
રાગે છે, જનેે રયણાભે રાંફે ગાે ચેતાઓને નુકળાન થામ છે. 

               વલાાઇકર સ્ોન્ડીરોસવવને કાયણે ગયદનના ાછના બાગભાં દુ:ખાલો થામ  છે. 

કમાયેક, ગયદન અક્કડ થઇ ગમું શોમ  એલું જણામ છે. ઘણાં રોકોને ગયદનની ડાફી કે જભણી ફાજુએ 

ખબાથી ગયદન  લચ્ચે આલેર  સ્નામુઓનો બાગ  દુ:ખે છે. આ બાગ ણ અકડાઇ  ગમેર અને 
શરનચરન કયલાથી કડાકા ફોરતો શોમ  એલો જણામ  છે. આ પ્રકાયની તકરીપ  લધઘટ થમા કયે છે. 
દદીને માદ  ણ ન શોમ એ પ્રકાયની ગયદનની લધુ ડતી શરન-ચરન કે ઝાટકા રાગલાને કાયણે 
દુ:ખાલો અચાનક  લધી જામ  છે. જો ગયદનના ઉયના ભણકાઓ  ય ધવાયાની અવય  થામ તો 
ભાથાના ાછના બાગભાં દુ:ખાલો થમા કયે છે. 

             ગયદનના દુ:ખાલા ઉયાંત , કમાયેક, ઝીણો, દુ:ખાલો ખબા , ફાલડા, કોણી કે શાથ  વુધી 
થામ છે. કમાયેક છાતીના અભુક  બાગભાં ણ  વલાાઇકર સ્ોન્ડીરોસવવને કાયણે થોડો દુ:ખાલો થઇ  

ળકે. ભોટાંબાગના સકસ્વાભાં આલા દુ:ખાલાનું ચોક્કવ  સ્થાન દદી દળાાલી નથી ળકતા ણ  આળયે 

આટરાં બાગભાં દ:ુખે છે એલી પરયમાદ  કયતાં શોમ  છે. ઘણાં દદીઓભાં ચેતાતંતુઓ  ય દફાણ 
આલલાને રીધે શાથભાં ઝણઝણાટી થલાની કે ખારી ચઢી જલાની પરયમાદ  જોલા ભે છે. કેટરાક  

દદીને શાથના અભુક બાગોભાં ફતયા થામ કે વંમ બોકાતી શોમ એલું રાગે છે. 

             ગયદનના ભણકાની અન્મ તકરીપોભાં ણ  આ પ્રકાયના સચન્શો આલે છે. (દા.ત. પ્રોરેપ્વ 
ઇન્ટયલટેરાડીસ્ક, ટમૂભય, ચે) સનષ્ણાંત  ડોકટયની વરાશ  રઇને અન્મ કોઇ  જોખભી સફભાયી નથી 
એની ખાત્રી કયી રેલી ખૂફ  જરૂયી છે. આઘેડ લમે દેખાતી આ  વલાાઇકર સ્ોન્ડીરોસવવની તકરીપનું 
એકદભ ચોક્કવ સનદાન કયલું અઘરુ છે. કોઇણ  તકરીપ કે રક્ષણો ન  શોમ એલી વ્મસતતના 
ભણકાના એક્ષ-યેભાં ણ  વલાાઇકર સ્ોન્ડીરોસવવના સચન્શો જણામ  છે અને ફીજી કોઇ  તકરીપ 
નથી એ અંગે ચોકવાઇૂલાક તાવ થઇ જામ છી જ આ સનદાન કયલાભાં આલે છે. 
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વલાાઇકર સ્ોન્ડીરોસવવની તકરીપના કાયણે ભોટાં બાગના સકસ્વાભાં દુ:ખાલા અને ઝણઝણાટી 
સવલામ અન્મ ભોટી કોઇ  તકરીપ કે કભજોયી આલતાં નથી યંતુ કમાયેક  શાથના અભુક  બાગભાં 
સ્નામુઓ નફા ડી ગમા શોમ  એલું દદી અનુબલે છે અને જલલ્લે જ  કયોડયજજૂ ઉય શાડકાનું દફાણ 

આલલા રાગે તો ફંને શાથભાં અને ગભાં કભજોયી અને ેયાસરસવવ  થલાની ળકમતા યશે છે. અરફત 

આલુ બાગ્મે જ  ફને છે, યંતુ કભજોયીના કોઇણ  સચન્શ આલે તો તાત્કાસરક ડોકટય ાવે દોડી જઇને 
મોગ્મ વાયલાય કયાલલી અસનલામા છે. 

વલાાઇકર સ્ોન્ડીરોસવવની તકરીપ  આભેે જ લધઘટ  થતી શોલાથી એની વાયલાય  ભુખ્મત્લે (૧) 
તકરીપ લધી જામ ત્માયે યાશત આલા ભાટે અને (૨) તકરીપ  ન શોમ (અથલા ઓછી શોમ) ત્માયે એ 

પયીથી ન  ઉદબલે એની કાજી યાખલા ભાટે કયલી ડે છે. જમાયે દુ:ખાલો લધી જામ  ત્માયે ગયદનને 
વંૂણા આયાભની જરૂય  શોમ છે. ગયદનનું શરનચરન  ળકમ એટરંુ ઓછંુ કયલાથી લધુ નુકળાન  થતું 

અટકે છે અને દુ:ખાલો કાફૂભાં યશે છે. 

ગયદનનું શરનચરન  ઘટાડલાના આળમથી જ  આલી રયસસ્થસતભાં 
ગાના બાગે ટ્ટો (કોરય) શેયલાનું દદીને કશેલાભાં આલે છે. આ 
ટ્ટોજરૂયી સફન જરૂયી શરનચરન (ખાવ તો નીચે જોલાની શીરચાર) 
અટકાલે છે. લાશન  ચરાલલાનું અને રાંફો વભમ  નીચે જોઇને કયલાનંુ 
કાભ દુ:ખાલા લખતે ફંધ કયી દેલંુ. 

ગયભ ાણીનો ળેક  કયલાથી તે બાગભાં રોશીનો પ્રલાશ  લધે છે , અને 
દુ:ખાલાભાં થોડીક  યાશત ભે છે. ઠંડક  અને ઠંડા લન  વાભે ગયદનને ૂયતું યક્ષણ  આલંુ. ઘણાં 

રોકો ગયદન  અકાઇ જામ  ત્માયે ટચાકા પોડાલલા ભાટે જતા શોમ  છે. ગયદનને આભતેભ  ભયડીને 
ટચાકા પોડનાયાઓ  કમાયેક ગયદનને કામભી નુકળાન  શંચાડી દે છે ; અને આ યીતે ટચાકા પોડલાથી 
ગયદનની તકરીપભાં કોઇ  વુધાયો થતો નથી , એટરે દ:ુખાલા લખતે ગયદનને આયાભ અને ગયભી(ળેક) 
આલા સવલામ  ફીજુ કંઇ  કયલાની જરૂય  નથી. જો અવહ્ય દુ:ખાલો થતો શોમ  તો ડોકટયની વરાશથી 
દદાળાભક દલાઓ રઇ ળકામ કે દદાળાભક ભરભ રગાલી ળકામ.  

ગરદનનો દુ:ખાવો ન થાય એ માટે શું કાળજી રાખવી? 

લાયંલાય ગયદનના દુ:ખાલાની તકરીપ  ન થામ એ ભાટે, કાભની અને આયાભની ટેલોભાં કામભી પેયપાયો 
કયલા જરૂયી છે. કાભ  કયતી લખતે એકદભ  નીચું જોઇને કયલા ડે એલા કાભો ટાલા અને ખુયળી - 
ટેફરની વ્મલસ્થા એલી ગોઠલલી કે જથેી ખૂફ  નીચે જોલંુ ન  ડે. (ખુયળી નીચી અથલા ટેફર  ઊંચુ 
યાખલંુ). ઘયભાં અનાજ  લીણલાના કાભો ણ  રગબગ ગયદનની ઊંચાઇએ  થાી યશે એ  યીતે યાખીને 
કયલા જોઇએ. ભાથા ય  લજન ઉંચકલાની ટેલ  ાડલી નશં. લજન ઉંચકતી લખતે ખબા/કમ્ભય ય  

ફોજ ડે એભ  ગોઠલલંુ. ગયદનના બાગ  ય લજન આલે એ  યીતે ગુણ  ઉંચકલાનું કાભ  કયલું નશં. 

લાયંલાય ગયદનનું શરનચરન  કયલું ડે એલું કાભ  એ યીતે ગોઠલલંુ કે જથેી શરનચરન  ઓછાભાં ઓછંુ 
કયલું ડે. (દા.ત. લાયંલાય  ઉય અને નીચે જોમા કયલંુ ડે એલા કાભોભાં ફંને લસ્તુ ફાજુફાજુભાં 
ભુકીને કાભ થઇ ળકે કે નશં એ સલચાયીને ગોઠલણ કયલી.) સળાાવન/વલાંગાવન કયલા નશં. 
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લાશન ચરાલતી લખતે ઝડ  ધીભી યાખલી ખાડાઓથી ફચલું ખૂફ  જરૂયી છે. આખો રદલવ  લાશન ય 
પમાા કયલું ડે એલો વ્મલવામ  ધયાલતા રોકોને કમ્ભય  અને ભણકાનો ઘવાયો જરદી થામ  એલી 
ળકમતાઓ યશે છે. ખાવ  કયીને ૂયતા ળોક-એબ્વોફાય  લગયનાં દ્વીચક્રી લાશનોભાં રાગતાં આંચકાઓ  

ભણકાના વાંધાને ઢીરા કયી નાંખે છે. 

છેલ્લે, વુતી લખતે ફે-ત્રણ  તકીમા/ઓળીકા ગયદન  નીચે યાખીને વુલાની ટેલ  વલાાઇકર 

સ્ોન્ડીરોસવવને લધાયી ભુકે છે. આ યીતે ભાથા નીચે ભોટા તકીમા ભુકી લાંચન  કયલાની કે ટીલી 

જોલાની કુટેલ  રાંફે ગાે ગયદનના દુ:ખાલાનું કાયણ  ફને છે. લાંચન  કયલા કે ટીલી જોલા ભાટે ટટ્ટાય  

ફેવલાની ટેલ કેલલી જરૂયી છે. 

રાંફો વભમ  વુધી એક  જ સસ્થસતભાં (દા.ત. નીચું જોઇન)ે કાભ  કમાા છી એકાદ  ભીનીટ ભાટે એથી 
સલરૂધ્ધ સસ્થસતભાં ભાથુ ભુકી યાખીને સ્નામુઓનો આયાભ  આતા યશેલંુ જોઇએ  જથેી સ્નામુ અકડાઇ  

જલાની તકરીપ  ઓછી થામ. આ ઉયાંત  ગયદનના સ્નામુઓની સનમસભત  કવયત કયતા યશેલંુ ણ  

જરૂયી છે. 

ગયદનનો દુખાલો ન  થામ એ ભાટે વૌથી અગત્મની કાજી ભાથા અને ગયદનની વાચી સસ્થસત આખો 
રદલવ જાલી યાખલાની છે. લધુ ડતુ નીચે તયપ  ગયદન ઝુકાલીને કાભ કયલાનું ટાલુ જોઇએ. ટેફર 

ખુયળી ય કાભ કયતી લખતે લધુ નીચુ જોલુ ડે એભ  શોમ તો ટેફરની ઊંચાઇ લધાયલી અથલા ટેફર 

ય ફ-ેત્રણ  જાડી ચોડી ભૂકીને રખલા-લાંચલાનું કાભ  કયલું જોઇએ ; આ યીતે નીચુ જોઇને કાભ  

કયનાય વ્મસતતએ  દય કરાકે ઓછાભાં ઓછુ એક  લખત ગયદનને એકાદ  ભીનીટ વુધી વીધી-ઉંચી 
યાખીને આયાભ આલો જોઇએ. 

રદલવ દયમ્માન વભમ  ભળે્ય ગયદનના સ્નામુઓ  ને કવયત  આતા યશેલુ જોઇએ. ખબા અને એની 
આવાવના સ્નામુઓને ણ  સનમસભત કવયત ભે એ  ખૂફ જરૂયી છે. ફશુ આંચકા રાગે એલા 

લાશનભાં કે એલા યસ્તા ય  ભુવાપયી કયલાનું ટાો. 
કોમ્પ્મુટય ય કાભ કયલાનું થતુ શોમ  તો કોમ્પ્મુટય  સ્કીન તભાયા ભાથાની વાટીએ  યશે એભ  

ગોઠલો.       


