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Low Back Pain
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 کمر درد ياLow Back Pain  يا
Lumbago

از شايعترين شکايات همه مردم

50درصد انسانها يک بار در طول 80تا
عمرشان آن را تجربه کرده اند

 ی بعد از يائسگ)شيوع در زن و مرد يکسان
(در زنان شايع تر است

 درجوامع امروزي دومين دردبعد از سردرد
است

کمر درد
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بیشتر .یکی از شایعترین عوامل مخل سالمتی انسان کمردرد می باشد

مواقع این درد پس از مدتی استراحت در منزل،خودبه خود برطرف 

اما اگر بیش از یک ماه به طول انجامید،وضعیت پیچیده تر .می شود 

.است

64الی 45باالترین میزان شیوع در 

سالگی است و در زنان و

سفید پوستان بیشتر دیده 
.می شود
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انواع کمر درد

 (هفته6)کمردرد حاد

 هفته 6بين)کمر درد تحت حاد

(ماه3تا 

 3بيشتر از )کمر درد مزمن
(ماه



5

:کمر درد حاد

درد ناگهان حین دوال شدن، بلند کردن جسم، چرخش یا سرفه ایجاد 

.می شود

انقباض واضح در کمر و با)

استراحت به تدریج خوب 

.(می شود
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شیوع کمر درد 

با افزايش سن شيوع کمردرد افزايش می يابد

 65درصد ريسک کمر درد در افراد باالی سن 50افزايش
سال 

 (نفر در سال900000% )5مبتاليان ساليانه

10 هفته بطول می 6درصد کمر دردها مدت زمان باالی
انجامد

 87درصد موارد رخ می دهد و 5کمر درد مزمن فقط
درصد هزينه 
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Low Back Pain in the Elderly 

در سنين باال از نظر علل زير با افراد جوان کمر درد

:تفاوت دارد

علل ايجاد کننده

تشخيص

اداره بيماری
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انواع کمر درد

درد التهابی

هنگام استراحت تشديد شده

گاه نزديک صبح بيمار را از خواب بيدار می کند

با کمی تحرک و فعاليت کاهش می يابد

روماتيسم

درد مکانيکی

با فعاليت تشديد شده با استراحت بهتر شده

فتق ديسک: نمونه
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The Spinal Column

7 cervical (neck) vertebrae

12 thoracic (middle back) 

vertebrae

5 lumbar (low back) 

vertebrae Sacrum (fused vertebrae)

Coccyx (tailbone)
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وظايف ستون مهره ها
حفظ ثبات

تامين حرکت

حفاظت از نخاع

 کنترل انتقال حرکت اندام
فوقانی و تحتانی
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وظايف ديسک بين مهره ای:

ه با کمک ليگامانها باعث نگ

داری و محافظت از مهره ها

 مانع از ضربات و شوک به

مهره ميشود

ری باعث افزايش انعطاف پذي

و ايجاد حرکت در ستون 
مهره ها
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عضالت ستون مهره ها

ايجاد تعادل و استحکام

 حفظ وضعيت مطلوب

حفظ انحناهای فيزيولوژيک
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سبب شناسی کمر درد

علل مربوط به ساختمان های آناتوميکی ناحيه کمر

عضالت

مهره ها

ديسک های بين مهره ها

عوامل مربوط به بافت های دورتر و انتشار به کمر

رحم و پانکراتيت، سنگ کليه، زخم اثنی عشر، بيماريهای
واژن، آنوريسم های شکمی
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انواع کمر درد

نگی فتق ديسک بين مهره ای، استئوآرتريت، ت:مکانيکی
يدن، کانال نخاعی، شکستگی مهره ها، بد نشستن، بد خواب

اسکوليوز، لغزيدگی مهره های کمری

ت سل مهره ها، تب مالت، اسپاسم عضال:عفونی و التهابی
اطراف مهره ها، آبسه اپی دورال، استئوميليت

ر، بيماری اسپونديليت انکيلوزانت، سندرم رايت:روماتيسمی
بهجت، آرتريت روماتوئيد

استئوپروز، استئوماالسی، :غددی و متابوليک
هيپرپاراتيروئيدی، بيماريهای ژنتيکی
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انواع کمر درد

 يوم نوروفيبروماتوز، همانژ(:خوش خيم يا بدخيم)تومورها

(هپستان، پروستات، ريه، کلي)مهره ها، لنفوم، متاستاز

ا مانند اسفروسيتوز، هموگلوبينوپاتی ه:بيماری های خونی

تاالسمی

تمارض:بيماری های روانی

وليت، آنوريسم های شکمی، پانکراتيت، ک:دردهای انتشاری
زخم اثنی عشر، سنگ کليه، تومورهای لگن
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علل

:آسيب -1
پيچ خوردگی

شکستگی                    

پارگی کپسول

آسيب مفاصل                کندگی کپسول

خونريزی داخل مفصل            

(                                              بلند کردن اجسام سنگين)رگ به رگ شدن ضربه
پوکی استخوان:      شکستگی مهره 

سرطان     

داروی کورتون

پرکاری تيروئيد

پرکاری پاراتيروئيد
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(گرفتگی عضالت کمر)انقباض شديد-2

پارگی –فتق ديسک )ضايعات ديسک بين مهره ای-3

(ديسک

(لغزيدن مهره روی مهره ديگر)زيسستاسپونديلولي-4

بيشتر در ورزشکاران دارای مشکالت دوطرفه حاشيه      -

.خارجی مهره ها ديده می شود

در شکستگی تنشی بخش بين -

مهره ای به دنبال اکستنشن شديد          

(       در ژيمناستيک و بدمينتون)
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دردبا حرکت افزايش وبااستراحت کاهش می ) آرتروز-5

(يابد

(با لنگش کاذب همراه است)تنگی مجاری نخاعی-6

(اوليه يا متاستاتيک)تومور -7

عفونت           -عفونت دستگاه تناسلی-سل-ماالريا)عفونت-8

(احشای داخل شکم

(از احشا)درد ارجاعی-9
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:بيماری روانی-10

ممکن است بعد از مدتی کمردرد باعث ايجاد اختالل -الف

.روانی گردد

ممکن است ضربات روحی دوران کودکی مانند -ب

سوءاستفاده کاری يا جنسی 

از کودکان در بزرگسالی ايجاد

.کمر درد نمايد
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عوامل روانی وکمر درد

اضطراب

سردردمزمن طالق

خود بیمار انگار

افسردگی

کمردرد
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معموال بااستراحت وسپس -در اثر پوسچر غلط)دردهای وضعيتی-11

(باحرکات ورزشی بهبود می يابد

(شکم بزرگ با عضالت ضعيف) بارداری يا عدم تناسب اندام-12
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کفش پاشنه بسيار بلند )استفاده از وسايل نامناسب-13

...(برای مدت طوالنی يا کوله پشتی سنگين و

کف )اشکال در نقاط ديگر بدن به غيرازکمر-14

که مانند زنجيره ای دردرابه ( پا،زانو،پشت ولگن

.کمرمنتقل می کنند

سياتيک   -15
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آسیب های ستون مهره ها

شکستگی ستون مهره ها

در رفتگی ستون مهره ها

اسپونديلوليزيس

اسپونديلوليستزيس

ديسکوپاتی

سياتيک

فتق ديسک

اسپونديليت
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شکستگی ستون مهره ها
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اسپوندیلولیزیس

 ورزش های که سبب بيش از

حد باز کننده  تنه 
(Hyperextension)

يتژيمناستيک، فوتبال، اسک

ورزشکاران نوجوان

نقش عوامل ژنتيکی

 عوامل اکتسابی

ميکروتروماهای مکرر، )

(بازشدگی
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اسپوندیلولیستزیس

 لغزش مهره ها و جابجائی قدامی يک مهره بر

س روی مهره ديگر که ثانويه به اسپونديلوليزي

بوجود می آيد

 شايعترين سطح درگير شدهL5-S1

انواع:

مادرزادی

تخريبی

تروماتيک

بيماری زا

پس از جراحی
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پیچ خوردگی و کشیدگی ها ی در ناحیه کمر

لت کشيدگی های عضالنی يا پيچ خوردگی های رباطی ع
شايع کمر درد در بزرگساالن

در نوجوانان کمتر شايع

در ورزشکاران بعلت سفت بودن نيام کمری و عضالت
همسترينگ 

تمرينات ورزشی غير صحيح

بلند کردن غير صحيح اجسام

انقباضات ناگهانی عضالت

ضربه مستقيم

خم شدن بيش از حد کمر

خم ترکيبی از حرکات باز شدگی بيش از حد، چرخشی و
شدگی کمربه طرفين
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درمان کشیدگی ها و پیچ خوردگی ها

استراحت

 مصرف داروهای ضد التهابی، غير

استروئيدی

تمرينات کششی و قدرتی
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فتق دیسک بین مهره ای

از شايعترين علل کمر درد

 هسته ژالتينی در وسط و حلقه :بخش2ديسک از

فيبروز در اطراف هسته ژالتينی درست شده

زده بخش حلقوی پاره شده و هسته بيرون:در بيماری

ميشود

دفشار به ريشه های عصبی و سبب عالمت ميشو

ت از عالمت اين بيماری کمر درد شديد بدون اختالال

حسی و حرکتی و تغييرات رفلکسی است
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علل دیسکوپاتی

فشارهای مکانيکی

 ضعف عضالت نگه دارنده
مهره ها

بلند کردن اجسام سنگين

 نشستن نامناسب به مدت
(رانندگان)طوالنی 
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عالئم بالینی

درد خفيف تا شديد ناحيه کمر

درد با سرفه و عطسه و فعاليت تشديد و با استراحت

برطرف يا خفيف تر می شود

مریگاه شروع ناگهانی و همراه با اسپاسم شديد عضالت ک

عالمت السگ مثبت

ته ممکن اختالالت حسی و حرکتی و رفلکسی وجود داش

باشد

حيه درد در پشت نا: گرفتاری ريشه های عصب سياتيک

سرينی و تا ساق و پاشنه پا انتشار دارد

 فتقL3-L4 سبب درد در کشاله ران و کاهش يا از بين

رفتن رفلکس زانو

 عالمت ديسکL5 :ادگی پا فلج غير قابل برگشتی مانند افت
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درمان فتق دیسک بین مهره ای

 هفته2استراحت کامل حداقل به مدت

بروفن، )داروهای مسکن غير استروئيدی
...(ديکلوفناک سديم و 

 مانند )در هفته اول کورتيکواستروئيد
(دگزامتازون

خودداری از ورزش و فيزيوتراپی در هفته های
نخست

در صورت وجود اختالل در کنترل ادرار، پايدار
ماندن درد ، وجود آسيب حرکتی مانند کاهش 
نيز قدرت يا ناتوائی در خم کردن کف پا به باال و

ديسک های عودکننده، عمل جراحی ضروری می 
.باشد

80 %جراحی موثر است
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بیماری دیسک در ورزشکاران

ورزشکاران بالغ

در يک دوره خاصی از عمر فرد ديده ميشود

 در ورزشکاران نوجوان بدنبال

ميکروتروماهای مکرر

بلند کردن دشواراجسام، : عوامل خطرزا

ورزش های پرتصادم، خم کردن مکرر کمر، 

وارد آمدن فشار محوری و چرخش 
(گلف، ژيمناستيک)شديد



34

عوامل خطر زا در کمر درد

بلند کردن اجسام، هل دادن و کشيدن اشياءحرکات مکرر

 کل بدن در وضعيت نشستهلرزش بودندر معرض

صندلی ستون فقرات در خم شدن روی ميز تحرير، نشستن رویوضعيت بد و نامناسب
با ارتفاع نامناسب، نشستن بر روی صندلی متحرک

عبفعارضه ای مربوط به تحليل رفتگی همراه افزايش سن، مهره ها شکننده و ض:سن

تخريب ديسک--------فعال شدن آنزيم -----دود سيگار:سيگارکشيدن

خانمها در طی بارداری کمر درد دارند% 50:حاملگی

مدت طوالنی پشت ميز نشستن، کارمندان و رانندگان:مشاغل

فرادولی ا. وزن با کمر دردنيست-هيچ رابطه قوی ميان قد: نامتناسب بودن قد و وزن
.چاق وبلند بيشتر دچارکمردرد ميشوند

تنگی کانال نخاعی

کفش نامناسب

حالت های نامناسب خوابيدن و ايستادن


