
  بسمه تعالی

  

  ارتباط کمردرد و استعمال سیگار

  گروه جراحی مغز آموزشی، معاون دکتر علی مشکینی، دانشیار گروه جراحی مغز و اعصاب

  

A( %80         کمـر درد بعـد از   . افرادی که در جوامع صنعتی زندگی می کننـد در قسـمتی از عمرشـان دچـار کمـردرد مـی شـوند

. دالر اسـت   6800میانگین هزینـه درمـان هـر شـخص     . زشکی حرفه ای می باشدبیماریهای ریوی دومین مساله هزینه بر پ

سـالگی   19-45کمردرد علت عمده نـاتوانی در اشـخاص سـنین    . بیلیون دالر است 50-100هزینه ساالنه در ایاالت متحده 

  .است ، کمردرد علت عمده غیبت از کار است

B( عوامل خطر کمردرد 

، عوامـل روانـی   ) خانـه نشـین  ( ، ارتعاش مثل راندن وسایل موتوری ، زندگی بـدون تحـرک    سن ، فعالیت ، سیگار کشیدن ، چاقی

  اجتماعی

 

C ( اسـتعمال  . نخ سیگار در سال استعمال مـی شـود   بیلیون 800میلیون سیگاری در ایاالت متحده وجود دارد و تقریبا  80بیش از

مرگ را در  500000یک گزارش بیش ازطبق . ر ایاالت متحده است سیگار عمده ترین علت قابل پیشگیری موربیدیته و مورتالیته د

سالهاست که جراحان ارتوپـد ارتبـاط بـالقوه فـی مـا بـین اسـتعمال        . نهایی می توان به سیگار نسبت دادسال در ایاالت متحده به ت

معدنی استخوان ، بیماری دیسک کمر   انسیتهاثر مضر سیگار روی د. ا و عوارض ارتوپدی را شناخته انددخانیات و تعدادی از بیماریه

  .و دینامیک استخوان و ترمیم زخم شناخته شده است هیپ، میزان شکستگی های 

D (براساس مطالعات اپیدمیولوژیک و پاتولوژیکی ! آیا می دانید ؟  

  .دچار کمردرد می شوند برابر بیشتر از غیرسیگاری ها7/2سیگاری ها * 

  .تال به کمردرد را پیدا می کنندبشوند بیشتر احتمال م سیگاری های هر چه مسن تر می *

  .سیگاری های زن بیشتر از سیگاری های مرد دچار کمر درد می شوند  *

  .استعمال سیگار همچنین مسئول خرابی دیسک ستون فقرات است  *

E (سیگار و اثر آن بر تغذیه عناصر پشت.  

  شود که عمدتا به علت مونواکسید کربن است کـه در دود سـیگار موجـود    سبب کاهش تغذیه بافت های پشتی می استعمال سیگار 

آن همچنین یک ماده شیمیایی خیلـی خطرنـاک در شـکل    . در مقادیر زیاد مونواکسید کربن یک ماده خیلی سمی است. می باشد 



اتصال پیدا می کند با کـاهش  ) قسمتی از خون که اکسیژن حمل می کند ( مونواکسید کربن وقتی با هموگلوبین  .دود سیگار است

ن یک ماده مغـزی اساسـی   مان ها و تاندون های پشت سبب مشکالتی می شود اکسیژا، استخوان ها ، لیگمقدار اکسیژن به عضالت 

  .به بهبودی کامل در دسترس باشد نیل  ردر فرایند ترمیم بافت ها در پشت است و بایستی بمنظو

، نیکوتین یک علت شناخته شده ضـخیم شـدگی دیـواره عـروق      ستندموجود در سیگار هسیگاری ها همچنین در معرض نیکوتین 

م است و زمان یاین ضخیم شدگی در محدودیت جریان خون از طریق عروق کوچک و بزرگ به بافت های پشت سه. خونی می باشد

  .هبودی را در صورت آسیب بافت های پشت افزایش می دهد ترمیم و ب

F (استعمال سیگار و ستون فقرات شما  

دیسک تامین خونی مستقیم ندارد و تغذیه آن از طریق پدیده انتشار بوده لذا بستگی به حرکات بدن داشته تا اکسیژن و مواد مغذی 

  .را به آنها هل دهد لذا تحرک کافی داشته باشید

منجـر بـه پـارگی     سرانجام ه می تواند ک ک ها مواد غذایی مورد نیازشان را بدست نیاورند آنها نهایتا دچار ترک می شونداگر دیس *

  .دیسک شوند

یسک متوسط زیادتری برای شکسـتگی هیـپ ، مـچ و    ربدن ، سیگاری ها  یبعلت کاهش تغذیه و جریان خون به همه قسمت ها *

  .ستون فقرات دارند

G (توقف استعمال سیگار :اپیشنهادات م  )مال دخانیات ممنوععاست(  

توجه در کمردرد و آسیب دیسـک بعـد از توقـف اسـتعمال سـیگار       حتی در سیگاری های قهاری نشان داده شده که کاهش قابل* 

  .وجود دارد

 .ا اصالح کند قطع استعمال سیگار همچنین می تواند شانس ایجاد مشکالت کمر را کاهش دهد و می تواند جریان خون ر* 

  .به رشد مجدد با افزایش جریان خون خواهند کرد  پشت شروع  ساعت قطع استعمال سیگار پایانه های عصبی 48تنها بعد از * 


