
 کمردرد (Low Back Pain) مشکل و شکایت شایعی است که بسیاری از افراد در طول زندگی با آن روبرو میشوند 
(بعد از سرماخوردگی، دومین عامل مراجعه بیمار به پزشکان است). آمارها نشان میدهد که ۸۰٪ از افراد در دوران زندگی 
خود حداقل یک مرتبه بعلت کمردرد به پزشک مراجعه کردهاند. همچنین، درد کمر پنجمین علت رایج بستری شدن در 
بیمارستان ها میباشد و از نظر درمانی، سومین جراحی شایع در مورد بیماران کمردردی صورت می پذیرد. اگرچه علت 
کمردرد در بسیاری از بیماران از طریق شکایت بیمار، آزمونهای بالینی و آزمایشگاهی و همچنین بخش تصویر برداری 
پزشکی قابل شناسایی است ولی بدلیل شایع بودن دردهای ناحیه کمر و عوامل مختلفی که در ایجاد آن نقش دارند، 

گاهی از اوقات تشخیص علت اصلی به وجود آورنده مشکل است.
درصورت بروز ضایعه و درگیر شدن عناصر حساس به درد در ستون فقرات (به هر دلیلی) همانند ماهیچهها و تاندون آنها، 

رباطها، فاسیا، مفاصل بین مهرهای پشتی، اعصاب نخاعی و ریشههای آنها، عروق خونی و طناب نخاعی، احتمال ایجاد درد وجود دارد که ممکن است در 
همان ناحیه و یا نقاط دورتری به شکل دردهای تیرکشنده احساس گردند.

 ستون فقرات شامل ۳۳ مهره است :
- هفت مهره گردنی
- دوازده مهره پشتی

- پنج مهره کمری
- پنج مهره خاجی که در افراد بالغ به یکدیگر چسبیده و استخوان خاجی یا ساکروم را به وجود آوردهاند

- چهار مهره دنبالچهای که در بالغین یک استخوان دنبالچه (یا کوکسیکس) را ایجاد میکنند
 هر مهره از دو قسمت تشکیل میگردد :

- جسم مهره در جلو
- قوس مهره در پشت (عناصرخلفی). جسم و قوس هر مهره به گونهای به یکدیگر اتصال مییابند که سوراخ مهرهای را ایجاد میکنند. سوراخهای مهرهای 
در طول ستون فقرات به گونهای در امتداد هم قرار میگیرند که مجرای نخاعی (مهرهای) را بوجود میآورند و طناب نخاعی را در خود جای میدهند. به 
انتهائی ترین قسمت طناب نخاعی، مخروط انتهایی میگویند. طناب نخاعی (نخاع شوکی) از محل سوراخ پس سری آغاز شده و در مهره اول یا دوم 

کمری (L1 یا L2) پایان مییابد.
- بین جسم هر دو مهره، یک دیسک قرار میگیرد. دیسکهای بین مهرهای نقش بسیار مهمی در کاهش فشار به ساختارهای ستون فقرات و همچنین 

تسهیل حرکات آن دارند.
 علل دردهای کمری

عوامل مختلفی در ایجاد درد کمر نقش دارند و تقسیم بندیهای گوناگونی از نظر مولفان در این ارتباط وجود دارد. سندرم بی تحرکی یکی از مهم ترین 
عوامل ابتال به بیماری های مزمن و ناتوانی جسمانی حرکتی از جمله کمر درد به شمار می آید. به نظر پزشکان، بیش از ۸۵% علل دردهای عضالنی 

مربوط به بی تحرکی است. صرف نظر از عواملی چون چاقی و نوع شغل، مهم ترین علل کمردرد عبارتنداز :
 درد با منشاء مکانیکی

 دردکمر با منشاء درونی
 کمردرد التهابی

 درد به دلیل عفونت
 درد ناشی از تومورها و کانسر

 دردکمر با منشاء عروقی
 کمردرد با مبدا روانی

از میان علتهای فوق، دردهای مکانیکی شایعترین علت کمردرد هستند (۹۰% موارد).
 مهمترین علل دردهای مکانیکی ناحیه کمر عبارتنداز :

 ضرب دیدگی و کشیدگی عضالنی (استرین)
 پیچ خوردگی مفاصل (اسپرین)

(Facet مفاصل) آسیب مفاصل بین مهرهای پشتی 
 فتق دیسک بین مهرهای

 لغزش مهره های کمری (اسپوندیلولیستزیس)
 انحراف جانبی ستون فقرات (اسکولیوز)

 آرتروز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%82_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2


 تنگی مجرای نخاعی
 شکستگیها
 دررفتگیها

 درد کمر با منشاء درون وندی :
گاهی دردهای کمری در ارتباط با ساختارهای ستون فقرات نبوده و از بافتهای دیگری ایجاد میگردند که ممکن است مبدا درون وندی داشته باشند. 
بطورکلی، دردهایی را که بعلت وجود ارتباطات عصبی مشترک (در دستگاه عصبی مرکزی) در ناحیه دیگری غیر از منطقه اصلی خود احساس میگردند، 
درد ارجاعی مینامند. بیماریهای دستگاه گوارش همانند زخم دوازدهه، پانکراتیت و زخم معده ممکن است باعث کمردرد گردند. به همین ترتیب 
اختالالت دستگاه ادراری همانند سنگ کلیه، مشکالت حالبها، تومور پروستات، پروستاتیت (التهاب پروستات) و بیماریهای دستگاه تناسلی در خانمها 

مثل اندومتریوز و تومور رحم نیز میتوانند باعث ایجاد درد ارجاعی در ناحیه کمر گردند.
 علل التهابی کمردرد :

برخی از بیماریهای روماتیسمی که باعث ایجاد پدیده التهابی در بافتهای بدن میگردند، ممکن است عامل کمردرد باشند که شدت درد و محل آن به 
نوع بیماری بستگی دارد. دردهای التهابی ناشی از یک بیماری روماتیسمی، به هنگام استراحت افزایش و در زمانهای فعالیت کاهش مییابند (برخالف 
درد مکانیکی کمری). در بسیاری از این بیماران به هنگام صبح، درد باعث بیداری فرد میگردد که پس از مدتی و با فعالیت، شدت آن کاهش مییابد. 

مواردی از بیماریهای روماتیسمی که ممکن است باعث کمردرد شوند عبارتنداز :
- آرتریت روماتوئید

- اسپوندیلیت آنکیلوزان
- بیماری بهجت

- سندرم رایتر
 درد بعلّت وجود تومور :

تومورهای ناحیه ستون فقرات ممکن است مهرههای کمری، بافتهای نرم اطراف ستون فقرات، پرده های مغزی (مننژ) و یا ریشه اعصاب نخاعی را درگیر 
کنند. تومورهای خوش خیم همانند تومورهای بدخیم، میتوانند بعنوان یکی از عوامل ایجاد کننده کمردرد مطرح باشند. گاهی تومور مهرهها بعلت 

متاستاز (مثالً از معده، کلیه، پروستات، ریه و پستان) ایجاد میگردد.
 درد ناشی از بیماری عفونی :

عفونتهای حاد و مزمن از عوامل ایجاد کننده درد کمری محسوب میشوند. برخی از این موارد عبارتنداز :
- استئو میلیت (عفونت خود استخوان و مغز استخوان) حادّ و مزمن

- عفونت قارچی
- سل استخوان

- عفونت حاد فضای دیسک
- تب مالت (بروسلوز)

 درد کمر با منشاء عروقی :
اختالالت عروقی ناشی از بیماری های سرخرگ و یا سیاهرگ در ایجاد درد نقش دارند. بعضی از مشکالت سرخرگی یا سیاهرگی که ممکن است عامل 

بروز درد کمر باشند، شامل موارد زیر هستند :
- انسداد پیشرونده و تدریجی آئورت

- متورم و بادکنکی شدن آئورت شکمی (آنوریسم)
- انسداد عروق ایلیاک (تهیگاهی)

- فشار به سیاهرگهای مهرهای
- نارساییهای سیاهرگی

 درد کمر با منشاء روانی :
اگر درد بدون وجود ضایعه عضوی خاصی ایجاد گردد، درد را روانی (سایکوژنیک) یا سایکوسوماتیک مینامند. این نوع درد منشاء روحی داشته و 
ارتباطی با ساختار ماهیچهای، مفصلی، رباطها و دیسک بین مهرهای ندارد. به هرحال محل درد و نیز تنوع بارزی که با هیچ تفسیر آناتومیک خاصی هم 
خوانی نداشته باشد، سایکوژنیک بودن آن را مطرح میسازد مواردی همچون افسردگی، هیستری و تمارض در این گروه قرار میگیرند. تشخیص دردهای 

سایکوژنیک معموالً آسان نیست و به خصوص اگر با یک ضایعه عضوی نیز همراه گردند، ممکن است گیج کننده باشد.
 علل دیگر :

- بیماریهای وابسته به سوخت و ساز بدن (متابولیکی) نظیر : پوکی استخوان (استئوپروز) و بیماریهای غدد مانند هیپرپاراتیروئیدی.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B2


- مسمومیت با فلزات سنگین مانند جیوه و رادیوم
- بیماریهای خونی همانند تاالسمی ماژور

 درمان
بطورکلی، درمان شامل موارد زیر است :

۱)- درمان داروئی طبق نظر متخصص مربوطه با توجه به علت کمردرد
۲)- درمان فیزیوتراپی که بیشتر در ارتباط با دردهای مکانیکی کاربرد دارد

۳)- کنترل فعالیتهای روزمره جهت کاهش درد و پیشگیری از بروز دردهای کمری
۴)- تصحیح حالت نشستن جهت جلوگیری از کمر درد و بروز قوز پشتی
۵)- استفاده از حمایت کننده ها یا ساپورترهای کمری در هنگام نشستن

۶)- درمان جرّاحی که در آسیبهای شدید و موارد خاص مطرح میگردد. زمانیکه درد بیمار خیلی زیاد باشد و بیمار به درمانهای فوق پاسخ ندهد، 
ممکن است نیاز به عمل جراحی ضروری باشد.

 اصول پیشگیری
پیشگیری از دردهای کمر یک عامل مهم جهت بهبود مناسبات اقتصادی، مشارکت فعال افراد در جامعه و کاهش هزینههای درمانی است. بسیاری از 

عوامل مهم پیشگیری از بروز کمردرد عبارتند از :
- پرهیز از یک وضعیت ثابت، بویژه نشستن طوالنی مدت روی صندلی

- اجتناب از حرکات سریع و چرخشی در ستون فقرات
- اگر مجبور به کار در حالت ایستاده هستیم، شرایط باید به گونهای باشد که مجبور به خم کردن تنه نباشیم

- پرهیز از بلندکردن اجسام سنگین، به خصوص در حالت ایستاده با زانوهای صاف
- استانداردسازی محیطهای کار و خانه از نظر ارتفاع مناسب اجسام در دسترس

- کاهش وزن درصورت چاقی
- تقویت ماهیچههای ستون فقرات براساس اصول صحیح که امروزه نرمش و فیزیوتراپی میتوانند روشهای مناسب و مفیدی را در این زمینه ارائه کنند

- پرهیز از رانندگی طوالنی مدت و در نظر گرفتن توقف های کوتاه در مسیر
- پرهیز از خوابیدن بر روی تشکهای نرم و حجیم و استفاده از بالشهای زیر سر مناسب

- داشتن اعتماد به نفس و روحیهای شاد به جای اضطراب و تشویش. افراد مضطرب معموالً کنترل مناسبی بر وضعیت بدنی خود در فعالیتهای روزمره 
ندارند، بنابراین مستعد آسیب بیشتری هستند.

 پشتی طبی
پشتی طبی وسیلهای ارگونومیک جهت حمایت از ستون فقرات کمری در هنگام نشستن میباشد که بر روی صندلی نصب میشود. ستون فقرات دارای 
سه انحنای طبیعی است. قوس پایینی، همان ستون فقرات کمری یا لومبار Lumbar است که به سمت جلو تحدب دارد و از ۵ مهره تشکیل شده است 
(این ناحیه وزن تنه را تحمل کرده و کمردرد بیشتر در این محل احساس میشود). طبق اصول ارگونومی و توصیههای متخصصین ستون فقرات، در 
هنگام نشستن باید این ناحیه کامالً توسط تکیه گاه صندلی حمایت شود بطوریکه پشت کامالً به تکیه گاه چسبیده و نشیمنگاه روی صندلی قرار بگیرد. 
از آنجایی که اکثر صندلیها فاقد قسمت حمایت کننده هستند، از پشتی طبی استفاده میشود. نشستن بر روی صندلی اداری بدون یک ساپورتر مناسب 
که بتواند کامالً کمر را در بر بگیرد، میتواند به میزان زیادی به ناحیهٔ انتهایی ستون فقرات فشار وارد کند. دیسکهای ستون فقرات کمری - خاجی در 
حالت نشسته سه برابر بیشتر از زمانی که میایستید فشار را تحمل مینمایند و نشستن طوالنی مدت (بدون یک حمایت کننده) منجر به این میشود که 

ستون فقرات شکل و وضعیتی بیمار گونه به خود بگیرد.
 کمردرد فقط به دلیل بلند کردن اجسام سنگین یا خوابیدن به فرم غلط، بوجود نمی آید بلکه مجموعه عوامل و عادات غیراستاندارد و نادرستی که هر 
فرد در طول روز و فعالیت های روزانه اش آنها را دنبال میکند هم، باعث بوجود آمدن این درد کمرشکن میشوند. در اینجا به چند عادت غلطی که ابتالء 
به کمردرد را در پی دارند، اشاره شده و راه حل کنار گذاشتن آن عادت نیز، عنوان میگردد تا اگر شما هم از درد کمر رنج میبرید، بتوانید عادات 

اشتباهتان را بشناسید و آنها را تغییر دهید :
۱)- پشت میز نشینی

آیا میدانید که نشستن، ۴۰% بیشتر از ایستادن به ستون فقرات شما فشار وارد میکند؟ خیلی از افراد بعد از چند روز انجام کار زیاد، از دردکمر عالوه بر 
خستگی روحی شکایت داشته و شاید ندانند که نشستن بیش از حد، آن هم در وضعیتی غیرمتعارف و غیر استاندارد، به کمرشان آسیب رسانده است. 
ماهیچه های کمر وقتی که ساعات زیادی بیکار و در یک وضعیت قرار میگیرند، ضعیف گشته و این ضعف باعث احساس درد میشود. ایستادن و قدم زدن 
بعنوان عاملی مؤثر در جهت ایجاد تنوع، کمک شایانی به کاهش فشار روی ستون فقرات تان میکند. بنابراین، هرچند دقیقه یک بار از حالت نود درجه 

خارج شوید و کمی قدم زده و نرمش نمائید!

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8


۲)- رانندگی های طوالنی مدت
رانندگی های طوالنی مدت، آن هم در حالتی که گردن و شانه ها به سمت جلو خم و یا بدن بصورت لم داده به یک طرف قرار گیرد، سبب سفت شدن 
قفسه سینه و در نتیجه فشار آمدن به گردن و ستون فقرات میشود. بنابراین کمردرد، مشکل غیر قابل تصوری در میان رانندگان بین شهری و حتی 
درون شهری نیست. این اشخاص باید در زاویه نود درجه بنشینند، از پشتی مناسب جهت حفظ قوس کمر استفاده نمایند و صندلی خود را به فرمان 

ماشین نزدیک کنند تا هیچ گونه کششی به سمت جلو نداشته باشند. هر دو یا سه ساعت یک بار هم توقف کنند و پنج دقیقه نرمش انجام دهند.
۳)- فراموش کردن فعالیت های ورزشی

نتایج جدیدترین تحقیقات نشان داده اند که ۴۰% از افرادی که بعد از ابتال به کمردرد، دور ورزش را خط کشیده اند یا فعالیت های ورزشی شان را کم 
کرده اند، شدت درد کمرشان بیشتر شده است. به گفته متخصصین و جراحان ستون فقرات، ورزش کردن برای بهبود بسیاری از بیماری ها مؤثر است. 

پیاده روی های سبک و منظم و انجام دادن نرمش های استاندارد کششی و تقویت کننده عضالت، برای التیام دردهای کمر بسیار مفید است.
۴)- نادیده گرفتن فعالیت هایی مانند یوگا

شاید برایتان عجیب باشد اگر بگوییم یوگا نه تنها باعث کاهش استرس میشود، بلکه تا حد قابل قبولی دردهایی مثل کمردرد را هم کم میکند. به گفته 
محققان دانشگاه واشنگتن و براساس تحقیقی که روی ۱۰۱ بیمار مبتال به کمردرد انجام داده اند، انجام فعالیتی مثل یوگا که نفس عمیق و آرامش جسم 

و تن در طول فعالیت را در پی دارد، میتواند اثر به سزایی در کاهش کمردرد در کنار ورزش های فیزیکی دیگر داشته باشد.
۵)- اعتیاد به شکستن قولنج

کم نیستند افرادی که برای التیام درد کمرشان و یا از روی عادت، اقدام به شکستن قولنج خود میکنند و نمیدانند که این کار نه تنها دردشان را کم 
نمیکند، بلکه به مرور زمان باعث بوجود آمدن یا تشدید آسیب های کمری میشود. شما برای اینکه کمردرد نگیرید، به ماهیچه های کمری قوی و ستون 
فقراتی سالم نیاز دارید، بنابراین سعی کنید این عادت اشتباه را از سرتان خارج کنید و هر وقت احساس کردید که کمرتان ناراحت است، به جای 

شکستن قولنج، چند نرمش ساده انجام دهید. خم شدن به پایین و طرفین بصورت آرام آرام میتواند میل به شکستن قولنج را مرتفع نماید.
۶)- تغذیه نامناسب

شاید کمتر کسی فکر کند که تغذیه هم میتواند در کاهش کمردرد موثر باشد، اما دانشمندان اعتقاد دارند که تغذیه مناسب همان قدر که میتواند در 
داشتن قلب و وزن و فشار خونی متناسب و سالم مؤثر باشد، میتواند برای جلوگیری از کمردرد هم مفید واقع شود. نتیجه تازه ترین تحقیقات نشان 
میدهند که تغذیه نامناسب و درنتیجه سوخت و ساز شیمیایی نامتناسب در بدن، باعث تجمّع سموم در بدن و افزایش ارسال سیگنال های عصبی حاوی 
پیغام درد به مغز میشود. رژیم غذایی مناسب برای افراد مبتال به کمردرد، رژیمی است که میتواند التهاب بدن را کاهش دهد و برای کاهش این التهاب و 
در نتیجه کاهش کمردردتان باید از خوردن بیش از حد مواد حاوی کافئین مثل چای یا قهوه غلیظ و غذاهای فرآوری شده مثل چیپس، سوسیس، 

کالباس و انواع کنسروها پرهیز نمائید. از موادی مانند زنجبیل، انجیر خشک، کنجد و ... زیاد استفاده کنید.
۷)- حمل کیف های سنگین

میزان آسیبی که حمل کردن کوله ها و کیف های سنگین به ستون فقرات وارد میکند (بویژه اگر به فرم غیراستاندارد حمل شوند) با آسیبی که هنگام 
انجام دادن ورزش های حرفه ای و سنگین به ستون فقرات وارد میشود برابری میکند و این زنگ خطری است برای افرادی که در طول روز با کیف 

دستی های سنگین روانه محل کار، خرید و یا محل تحصیل شان میشوند.
۸)- استفاده از تشک های قدیمی

عمر مفید یک تشک خوب بین نه تا ده سال است، اما اگر خواب راحتی ندارید یا بیشتر وقت ها اول صبح کمرتان درد میکند، ممکن است مشکل از 
غیراستاندارد بودن تشک تان باشد.

حتی اگر پنج یا شش سال بیشتر از عمرتشک گذشته باشد، باز هم بهتر است آن را عوض کنید و یک تشک خوب و طبی بخرید و یا از موارد جایگزین 
طبی و استاندارد، به جای آن استفاده کنید.

۹)- پوشیدن کفش های پاشنه بلند
وقتی که شما کفش پاشنه بلندی به پا میکنید، برای حفظ تعادل بدن تان مجبورید که کمی متمایل به جلو 
راه بروید و کمرتان را هم وادار به تحمل وزن بیشتری کنید. همچنین پوشیدن انواع صندل ها هم باعث 
حرکت مداوم پاهای شما به طرفین و در نتیجه وارد آمدن فشاری مضاعف به ستون فقرات تان میشود. برای 

رفت و آمد روزانه به محل کار، تحصیل و یا حتی خرید، از کفش های سبک و راحت استفاده کنید.
۱۰)- اعتیاد به تماشای برنامه های تلویزیونی

اگر دشمن خودتان و کمرتان هستید، میتوانید برای آسیب رساندن بهتر و سریعتر به ستون فقرات خود، 
ساعتها جلوی تلویزیون چمباتمه بزنید و مشغول تماشای فیلم های سینمایی، سریال ها و یا فوتبال شوید! 

بهتر است هنگام تماشای تلویزیون کنترل آن را دورتر از خود قرار دهید تا در طول برنامه، چند مرتبه مجبور به بلند شدن از جا و تغییر وضعیت خودتان 
بشوید! سعی کنید که جهت نشستن از مبل و صندلی با پشتی مناسب و ارتفاع استاندارد استفاده نمائید.




