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 واحد آموزش سالمت

 شهريار(ع)بيمارستان امام سجاد

كمردرد يكي از مشكال  رايج سالمتي در جاماتاه اسات       

مردم  در طول زندگي خود كمر درد را تجرباه  %    91بطوريكه 

شيوع آن در مردان و زنان يكسان است و با چاقاي  .  مي كنند

كمر درد دو علت اصلي دارد يكي مرباوط  . و شغل ارتباط دارد

به اختالل در ستون فقرا  است مثل گرفتگي عضال  و ياا    

اختالل در ديسك بين مهره ها و ديگري مربوط به بافت هااي  

يكي از علل ماهام   .  نزديك ناحيه كمر است مثل سن  كليه

ديسك بايان   .  كمر درد بيرون زدگي ديسك بين مهرها است

مهره اي صفحه اي غضروفي است كه بين مهره ها قرار گرفته 

است و همانند يك بالشتك است كه امكان حركت در جهاا   

متموال به دنباال  .  مختلف را براي ستون فقرا  فراهم مي كند

افزايش سن ، خم شدن نادرست ستون فقرا  و وارد شادن    

ضربه به ستون فقرا  دسك از جاي خود خارج مي شود و بر 

روي ريشه اعصاب نخاع فشار وارد مي كند و سبب درد كمر و 

 انتشار آن به پا مي شود 

درمان هاي مختلفي براي فتق ديسك بين مهره اي وجاود      

در عامال جاراحاي                . دارد كه يكي از آنها جراحي اسات    

قسمت هاي بيرون زده ديسك و يا كل ديسك بين مهره اي   

 .كه دچار اختالل شده است خارج مي شود


