
 

کمردرد یکى از شایع ترین 
مشکالتى است که انسان همواره 

مواجه بوده است. حدود سه با آن 
چهارم مردم در طی عمر خود 
    حداقل یک بار دچار کمر درد 

                              
مى شوند. زندگى ماشینى و عدم تحرک بدنى یکى از عواملى است که 

 د. باعث ابتال به کمر درد مى شو
 6تا  4کمردرد ممکن است حاد یا مزمن باشد. کمر درد حاد معموال 

هفته طول مى کشد. کمردرد مزمن برای طوالنى مدت ادامه مى یابد 
 و حتى در مواردى ممکن است تمام طول عمر فرد ادامه یابد. 

 کمردرد فیزیولوژیکىعوامل 
علل زیادى براى ایجاد درد کمر وجود دارد که براى درمان 

 مناسب بایستى منشا درد شناخته شود. 
کمر از قسمت هاى مختلفى تشکیل شده است. استخوان هاى 

مهره است. بین دو مهره  33ناحیه کمر یا ستون مهره ها شامل 
کنار هم، فضاى دیسک وجود دارد که مانند یک بالشتک ، 
ضربات را می گیرد. هر دیسک شامل یک قسمت محیطى، 

قسمت مرکزى ژله اى دارد. مهره و  مشابه تایر است و یک
دیسک به همراه یکدیگر یک تونل حفاظتى درست مى کنند که 
نخاع و ریشه هاى عصبى را در برمى گیرند که این اعصاب از 
سوراخ هاى بین مهره اى خارج مى شوند و به قسمت هاى 

 مختلف بدن مى رسند. 
 کمر همچنین داراى عضالت، رباط ها، تاندون ها و عروق

 مى باشد.  

عضالت، نسوج رشته اى هستند که باعث حرکت بدن مى شوند. 
رباط ها شامل الیاف مویى انعطاف پذیرى هستند که استخوان ها 
را به یکدیگر مى چسبانند و تاندن ها مسوول اتصال عضالت با 

 استخوان ها هستند . عروق خونى مسوول تغذیه رسانی هستند. 
آسیب هر کدام از این قسمت ها کمردرد ممکن است ناشى از 

باشد. آسیب به نسوج نرم یعنى عضالت، تاندون و رباط باعث 

کشیدگى یا پارگى مى شود. ولى آسیب به استخوان، اعصاب یا 

عروق جدى تر تلقى مى شود. همچنین پارگى یا شکاف در الیه 

خارجى دیسک اجازه مى دهد که قسمت مرکزى به بیرون زده 

 تهاب ایجاد کند. شود و درد یا ال

 علل کمردرد  

ایستادن براى دوره هاى طوالنى مدت یا نشستن غیر صحیح 
ممکن است کمر درد ایجاد نماید. بعضى از ورزش ها نیز ممکن 

 است باعث آسیب کمر شوند. 
کمردرد اغلب با بلند کردن اجسام سنگین، خم شدن یا چرخیدن 

 یا وضعیت های نادرست بدن به وجود می آید
مکن است یک ضایعه در کمر وجود داشته باشد، ولى تا زمانى م

 که یک حرکت پرفشار باعث تشدید آن نشود مشخص نگردد. 

علل ناشایع ولى وخیم کمر درد عبارتند از عفونت ها، تومور یا 
شکستگى ها. در این موارد، اغلب درد شدید و حتى در موقع 

همراه با تب و  استراحت و خواب نیز ادامه دارد و در مواردى
کاهش وزن و یا بیمارى هاى زمینه اى مثل پوکى استخوان 

 است. 
بیمار بایستى درد را مورد توجه قرار دهد و در مواردى که درد 

 ادامه مى یابد به پزشک مراجعه نماید. 

مى شوند کمربعضى از مواردى که به طور شایع باعث درد 

 عبارتند از: 

 یک سقوط ناگهانى، تصادف به دنبال  کشیدگى یا پارگى:

اتومبیل یا آسیب ورزشى ممکن است اتفاق بیفتد، حتى در 

مواردى با بلند کردن یک جسم خیلى سنگین. در این موارد رباط 

ها ، تاندون ها یا عضالت ممکن است بیش از حد کشیده یا پاره 

شوند. التهاب نسجى باعث ایجاد درد، حساسیت به لمس و 

از  شدندنبال بى حرکتى مثال موقع بیدار  خشکى مى شود که به

 خواب شدیدتر است. 

 ستون مهره مسوول حمل قسمت زیادى از وزن بدن چاقى:

است. وزن زیاد باعث ایجاد فشار و استرس بر کمر به خصوص 

قسمت پایین کمر مى شود. عالوه بر این چاقى باعث تشدید 

مواردى چون پوکى استخوان، ساییدگى مفصل و سایر بیمارى 

 نیز مى تواند شود.  مهره ستونهاى موجود در 

باعث ضخامت رباط ها و کم آب شدن دیسک  افزایش سن:

ین تغییرات مى تواند باعث اختالالتى شود که فشار بر مى شود. ا
اعصاب ستون مهره وارد کند و عالیمى چون درد، بى حسى یا 
ضعف ایجاد نماید. بیمارى استحاله اى دیسک بین مهره اى، 

 مثالى از تغییرات وابسته به سن در ستون مهره است. 
به مرور زمان ممکن است دیسک ساختمان و عملکرد طبیعى 

ود را از دست بدهد. سایش و پارگى در قسمت محیطى دیسک خ
مى تواند باعث بیرون زدگى دیسک و درد شود. در مواردى با 
وجود پارگى دیسک، آزاد شدن مواد شیمیایى باعث تحریک 

 ریشه عصبى و درد در سرتاسر پا مى شود. 



ری شمالغربم          رکز بهدا
 بیمارستان شهید عارفیان

مراجعین: گروه هدف   
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 مراجعه به پزشک 
در صورت وجود هر یک از عالیم زیر باید فورا به 

 شک مراجعه کرد: پز
o  .دردى که به شدت زیاد شود 
o  .دردى که باعث اختالل در فعالیت هاى روزمره گردد 
o  مشاهده عالیم بالینى شدید، ضعف یا بى حسى در ناحیه

 پاها، اختالل در کنترل ادرار و مدفوع. 

 پیشگیری از آسیب کمر
بلند کردن یا برداشتن اشیا، حتی چیزهای سبک، در صورتی که 

و درد کمر   تواند باعث آسیب یوه مناسب انجام نشود، میبه ش
دیدن کمر هنگام بلند کردن اشیا،  شود. برای پیشگیری از آسیب
 به توصیه ای زیر عمل کنید:

  پیش از حمل یا بلند کردن بارهای سنگین، مدتی عضالت
 پاها و پشت خود را ورزش دهید و بکشید. 

  بلند کنید. برای انجام سعی نکنید اشیای سنگین را با عجله
 خواهید انجام دهید وقت بگذارید.  کاری که می

 های شما قرار  برای برداشتن اشیایی که باالتر از سطح شانه
 دارند، از چهارپایه یا نردبان استفاده کنید. 

  در هنگام بلند کردن شیء، آن را نزدیک به خودتان نگه 

 دارید)مطابق تصویر(.
 تید و خیلی از آن فاصله نگیرید. درست در جلوی شیء بایس 
 تان باشد.  های فاصله بین پاهایتان به اندازه طول شانه 
  به جای خم شدن، بنشینید و شیء را بلند کنید یا بر زمین

 بگذارید )مطابق تصویر(.

 جا کردن اشیای بسیار سنگین از دیگران  همیشه برای جابه

 کمک بگیرید. 

 ورزش و کمردرد
 جب بهبود کمر درد شود، اما به شرطی که تواند مو ورزش می

توانند  ها می صورت درست انجام شود. البته برخی از ورزش به

 کمردرد را بدتر کنند. 

  قبل از آغاز هر گونه فعالیت ورزشی بهتر است با پزشک خود

های زیر را برای ورزش پس از بهبود  مشورت کنید و توصیه

 کمر درد به کار برید:

 دمه ی کمتری دارند مانند شنا، راهپیمایی هایی که ص ورزش
 و دوچرخه سواری معموال برای کمر درد بهترند. 

  اگر گرفتگی عضالت دارید، حمام گرم قبل از ورزش
 کننده است.  کمک

  لباس گشاد و راحت بپوشید و کفش ورزشی مناسب استفاده
 کنید. 

 شود باید متوقف شود.  هر ورزشی که موجب درد می 
 های شکم، چرخش لگن، رساندن دست به  رزشاز انجام و

نوک پا و هر گونه ورزشی که موجب خم شدن کمر به 

شود خودداری کنید. فوتبال، والیبال و  سمت عقب می

 .هایی از این قبیل ممنوع است ورزش

 


