
 

  بسمه تعالی

  ...سیگار یک ریسک فاکتور برای 

 دکتر علی مشکینی ، دانشیار گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  گروه جراحی مغز و اعصاب آموزشیمعاون 

  

  آیا بین استعمال سیگار و کمردرد ارتباطی وجود دارد ؟ -1

زنـان، مـردان، دانـش آمـوزان ،     (در بـین قشـار مختلـف اجتمـاع      مختلـف و  بسیاری مطاالت اپیدمیولوژیک در ممالـک و جوامـع  

در رابطه با فاکتورهای مستعد کننده درد پشت و کمردرد انجام گرفتـه  ) دانشجویان، پزشکان ، کرگران، رانندگان، افراد نظامی و 

ی بسـیار واضـح و گـاهی ضـعیف     این ارتباط گاه. است که بیشتر انها نشانگر ارتباطی بین استعمال سیگار و کمردرد می باشند 

  .است 

  :به طور خالصه می توان گفت 

  .د می شوند ربرابر بیشتر از غیر سیگاریها دچار کمرد 7/2سیگاری ها -

 .افراد سیگاری  هر چه مسنتر می شوند ، بیشتر دچار کمرددر می شوند  -

 .میزان کمردرد  در زنان سیگاری بیشتر از مردان سیگاری است -

 .دیسک های بین مهره ای نقش موثری دارد سیگار در خرابی  -

اسـتعمال  . دیسک بین مهره ای تایی می کنند مکانیسم ایجاد در دژنراسیون ) خرگوش(مطالعات تجربی در حیوانات آزمایشگاهی 

 سیگار میزان تغذیه نسوج پشت را کاهش می دهد ، این اثر عمدتا به علت وجود مونواکسـید کـربن در دود سـیگار اسـت کـه در     

  .مقادیر زیاد بسیار سمی است 

وقتی که مونو اکسید  به هموگلوبین می پیوندد ، سبب مشکالتی می شـود و مقـدار اکسـیژنی کـه بـه عضـالت ، اسـتخوان هـا ،         

  .سیگمانها و تاندونها می رسد را کاهش می دهد 

ایـن ضـخیم شـدن در    . ی شـود  نیکوتین هستند کهبا عث ضخیم تر شدن دیوراه عروق خـونی مـ   در ضمن سیگاریها در معرض

خون از طریق عروق خونی کوچک و بزرگ پشت دخیل است و در صورتی  که آسـیبی بـه پشـت وارد شـود ،      یانمحدودیت جر

  .مدت زمان ایجاد ترمیم را افزایش می دهد 

نقـش سـیگار بـه دو    ایـن  . استعمال سیگار عالوه بر کاهش تغذیه نسوج پشت باعث افزایش فعالیت پروتئولیتیکی سرم می شـود  

( مهار فعالیت آنتـی پروتئـاز  ) 2آزاد کردن آنزیمهای پروتئولیتیک ار نوتروفیل ها در مویرگ های آلوئولهای ریوی ) 1:علت است 

فراینـد دژنراسـیون دیسـک را     فعالیـت پروتئـولیتیکی سـرم در افـراد سـیگاری      افزایش). که قوی ترین مهار کننده پروتئاز است 



 

مجموعـه ایـن   . یگمانهای ستون فقرات را تضعیف می کند و در کل باعث ناپایداری سـتون فقـرات مـی شـود     سرعت بخشیده و ل

  .فرایندها ، علت افزایش ریسک کمردرد را در افراد سیگاری توجیه می کند 

سـک هـا بسـتگی بـه     دیسک ها خونرسانی مستقیم ندارند و تغذیه آنها بستگی به فرایند انتشار دارد و لذا میزان خونرسانی به دی

عـال و  در نتیجه برای جلوگیر از بیماریهای دیسک بایـد ف  .حرکت بدن برای فشار دادن اکسیژن و مواد مغذی به طرف آنها دارد 

در شرایطی که دیسک ها مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت نکنند ، ترک هایی در آنها ایجاد شده  و در نهایـت  . پرتحرک بود 

  .سبب پارگی آنها می شود 

از آنجایی که خون رسانی به تمام قسمت های بـدن در افـراد سـیگاری کـاهش مـی یابـد ، سـیگاری هـا ریسـک بیشـتری بـرای            

  .ی هیپ و ستون فقرات دارند شکستگی ها

. ترک سیگار حتی در سیگاری های کهنه کار  و قهار هم باعث کاهش قابل توجهی در کمردرد می شـود  : توقف استعمال سیگار 

  .ساعت پس از توقف سیگار ، به علت افزایش جریان خون پایانه های عصبی پشت شروع به رشد مجدد می کنند  48

مقالـه کـه از سـال     5به عنوان یک ریسک فاکتور برای تومورهـای مغـزی بـالغین در بررسـی      استعمال تنباکو و سیگار -2

مقالـه نشـان دهنـده ارتبـاطی بـین فاکتورهـای غـذایی و سـایر          2در این مورد نوشته شده اسـت ،   2003تا سال  1990

  .فاکتورهای روش زندگی همچون استعمال سیگار و تنباکو با تومورهای گلیال بالغین است 

و نقـش  اکسـیدان در ایجـاد    به عنـوان فـاکتوری  در گلیـوم بـالغین      N-nitroseتئوری های  مطرح  ، نشان دهنده نقش ترکیبات 

  .کانسر مغزی می باشند 

  :یک مقاله مطرح می کند که

  .کاهش ریسک گلیوم در افراد با سابقه بیماری های  آلرژیک دیده شده است  -1

 .با لوله های کاتودری کار می کنند وجود دارد افزایش ریسک گلیوم در زنانی که  -2

) به ویژه خـانم هـا  ( افزایش ریسک مننژیوم  در افرادی که به طور پاسیو در معرض دود سیگار همسرشان قرار دارند  -3

 .مطالعه دیگر وجود چنین ارتباطی را رد می کند  2.وجود دارد 

 2003لغایت  1990مقاله که از سال  12دینشان در بررسی رابطه تومورهای مغزی کودکی با استعمال سیگار توسط وال -4

مقاله به وجود ارتباطی بین استعمال سـیگار   8ثبت شده است ،  pubMedدرباره موضوع فوق به تحریر در آمده و در 

. مقاله وجـود هـر گونـه ارتبـاطی را رد مـی کنـد        4توسط والدین و ایجاد تومور مغزی دوران کودکی اشاره دارد ولی 

هـر  چـه بـه صـورت الکتیـو و چـه بـه        ) یا مـادر /پدرو (طالعات فوق مطرح می کنند که استعمال سیگار توسط والدین م

سال قبل از لقاح ، ریسک فاکتورها ایجاد تومورهای مغز در دوران  5صورت پاسیو ، قبل یا حین حاملگی  و یا در دوره 

 .کودکی محسوب می شود 



 

سیگار توسط والدین ، ایجاد آسیب ژنتیکی پره زیگوتیک است که به نوبه خود بـه عنـوان  یـک     مکانیسم احتمالی در استعمال یک

  .فاکتور  مستعد کننده برای تومورهای مغزی است

موجود، نشانگرارتباطی بین استعمال سیگار توسط والدین در طی حاملگی و ایجاد تومور مغزی کودکـان  اطالعات اپیدمیولوژیک 

  .راحی مطالعه ، نتایج حاصل از اطالعات موجود را محدود می کند محدودیت در ط. است 


