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SÃNÃTATE

Ce ascund durerile de spate?
Sedentarismul, înaintarea în vârstã,
loviturile mai vechi, practicarea unui
sport de performanþã din fragedã
pruncie ºi postura incorectã în poziþia
ºezut îºi pot pune amprenta asupra
coloanei vertebrale. Existã unele boli –
între care deteriorarea discului intervertebral (osteoartrita), stenoza
spinalã lombarã ºi spondilolisteza care pot provoca dureri de spate.
Prima este ºi cea mai întâlnitã afecþiune la coloanã. Organismul
îmbãtrâneºte, iar discurile se
deshidrateazã sau se usucã ºi îºi pierd
capacitatea de a amortiza ºocurile.
Oasele ºi ligamentele devin ºi ele mai
puþin flexibile. Problema apare atunci
când discurile deteriorate încep sã
preseze ramificaþiile nervoase din
apropiere sau mãduva spinãrii. Un alt
rezultat al degenerãrii coloanei vertebrale este stenoza spinalã lombarã
(LSS), care apare de regulã dupã vârsta de 50 de ani. Ea implicã o îngustare
a canalului care gãzduieºte mãduva
spinãrii ºi ramificaþiile nervoase, astfel
cã mãduva este adesea comprimatã în
totalitate. Suferinzii acuzã o senzaþie
de slãbiciune, o durere surdã în zona
lombarã, înþepãturi ºi dureri la nivelul
picioarelor, când merg sau când stau
în picioare. Îmbãtrânirea coloanei
poate duce ºi la apariþia spondilolistezei, ce se caracterizeazã prin
deplasarea unei vertebre din aliniamentul celorlalte.
Alunecarea vertebrelor din poziþia lor
normalã poate are drept consecinþe o
serie de alte suferinþe, prezentate alãturat:
Legendã: C – vertebrã cervicalã, T –
vertebra toracicã, L – vertebrã lombarã
C1 – cefalee, migrenã, nevrozã, surmenaj, lapsus, insomnie, hipertensiune, obosealã cronicã, ameþealã
C2 – sinuzite, otite, alergii, surditate,
leºin
C3 – nevralgii, boli ale tenului, eczeme,
dureri de dinþi
C4 – astm, tulburãri auditive, polipi,
rinoree (nas care curge)
C5 – inflamaþia corzilor vocale,
rãguºealã
C6 – torticolis (gât înþepenit), dureri
ale braþelor, amigdalitã, tuse convulsivã
C7 – boli ale tiroidei, inflamaþia glan-

delor salivare, rãcealã
T1 – dureri ale antebraþului ºi ale
mâinilor, respiraþie greoaie
T2 – probleme cardiovasculare
T3 – afecþiuni respiratorii, bronºitã,
pleurezie, congestii
T4 – icter, probleme de colecist, zona
zoster
T5 – probleme hepatice, hipertensiune, artrite
T6 –dureri de stomac, indigestii, dispepsii, arsuri
T7 –ulcer duodenal, gastritã
T8 – afecþiuni ale ficatului, herpes,
probleme cu splina
T9 –alergii, laringitã, urticarie

T10 – probleme renale, artritã, nefrite,
pielite
T11 – eczeme, acnee, coºuri, furuncule
T12 – reumatism, sterilitate, convulsii
L1 – constipaþie, colitã, dizenterie, diaree, hernie
L2 – crampe, varice, flebitã
L3 – tulburãri ale vezicii, tulburãri ale
menstruaþiei, enurezis nocturn,
impotenþã
L4 – lumbago, sciaticã, dureri ale
genunchiului, probleme cu prostata
L5 – glezne tumefiate, platfus, crampe
ale gambelor
Coc.1 - dureri ale osului sacral,
hemoroizi
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