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நாற்பட்ட வ�ைய த�க்�ம் �தல்நிைல த�ப்� �ைறகள் 

Primary Prevention of Chronic Pain 

 
 
�ன்�ைர 
 
���ய கால வ�ைய எவ்வா� த�ப்ப� என்பதற்கான த�ப்� �ைறகைள 
நாம் �தல்நிைல த�ப்� �ைற எனலாம், அேதேபால ���ய கால வ�ைய 
நாற்பட்ட வ�யாக வராமல் த�ப்பேத இரண்டாவ� நிைல த�ப்� 
�ைறயா�ம், அேதேபால கைடநிைல த�க்�ம் �ைற என்றால் வ�ம் 
பக்க�ைள�கைள த�ப்ப�) .1)  �ழ்கா�ம் கட்�ைர�ல் நீங்கள் அ�ைவ 
��சை்சக்�ப் �ன் வ�ம் நாற்பட்ட வ�ைய த�ப்ப� ஒன்�ம் மற்�ம் உடல் 
காயங்கைள எவ்வா� த�ப்ப� ேபான்� ப�க்கலாம். 
 
 
வ�ைய த�க்�ம் �தல் நிைல த�ப்� �ைறகள் அதைனப் பற்�ய ஆய்�கள் 
 
அ�ைவ ��சை்சக்� �ன் வ�ம் வ� �க�ம் க�ைமயான� 
அதாவ� அந்த வ�யால் க�ைமயான பா�ப்�கள் ஏற்ப��ற� �க�ம் 
ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள் பா�க்கப்ப��ன்றனர ்அேதேபால இதைனப் 
பற்� நிைறய ஆராய்ச�்கள் நைடெபற்� ெகாண்��க்�ன்றன இ�ப்��ம் 
இதைன �தல்நிைல த�ப்� �ைறயாக ெசய்வ� எவ்வா� என்ப� 
ெதளி�ெபறேவண்�ம்) .1) வ�ைய த�ப்ப� �தல் நிைல த�ப்� காரணிகள் 
என்ெனன்ன ம�வாழ்� அேதேபால ம�வாழ்�ற்� �ன் நாம் ெகா�க்�ம் 
அேதேபால அ�ைவ ��சை்ச�ன் ேபா� நாம் ெகா�க்�ம் ம�ந்�க�ம் 
மயக்கம�ந்� ெகாள்�ம் �தல் பங்� வ�க்�ன்றன அ�ைவ ��சை்சக்�ப் 
�ன் வ�ம் வ�ைய த�ப்பதற்� �தல்கட்ட ம� வாழ்�ல் நாம் ஏேரா�க் 
உடற்ப�ற்�கள் மற்�ம் உடைல வ�ப்ப�த�்ம் �க்கல் ��ந்த உத� 
ெசய்�ன்றன இதனால் உடல் இயக்கம் நல்ல நிைலைய அைட�ற� அ�ைவ 
��சை்சக்�ப் �ன் ஏற்ப�ம் வ����ந்� ெவ��ைர�ல் வ�யால் 
பா�க்கப்ப�ம் ேநா���ந்� மாறலாம்) .8) ஒ�வர ்அ�ைவ ��சை்சக்�ப் 
�ன் ஏற்ப�ம் பயதை்த�ம் இைசையப் பற்� நல்ல �ைற�ல் எ�த்�க் ��ம் 
ெபா�� அதாவ� கற்�க்�ம் �ைற�ல் மாற்றங்கைள ஏற்ப�த�்ம் ெபா�� 
நல்ல �ன்ேனற்றம் ஏற்ப��ற� ஆனால் தற்ேபா� நைட�ைற�ல் உள்ள 
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ஆராய்ச�்கள் ேபா�ய அள� சான்�கைள தர�ல்ைல அேதேபால அவரக்ள் 
உடல் இயக்கத்�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்களில் எ��ம் �ன்ேனற்றம் இல்ைல 
அவரக்�க்� ஏற்பட்ட பயத்ைத நாம் ��ைவத�் �ைறப்பதற்� ைகயாண்ட 
�ைறகள் ேபா�மான அள� உத� �ரிய�ல்ைல )6). எவ்வா� இ�ந்த 
ேபா��ம் இைச க்� �ன் மனநிைல�ல் ஏற்பட்ட மாற்றங்களால் அதாவ� 
அவரக்ள் எ�த�் ��ய அ���ரவ்மான மனநிைல�ல் ஏற்பட்ட 
மாற்றங்களினால் அ�வாற்ற�ல் ஏற்பட்ட �ரிதல் ேபான்ற மாற்றங்கைள 
அவரக்ள் ம�த்�வமைனகள் தங்�வதற்கான கால அள� �ைறந்� ேபாவ� 
மற்�ம் வ�யால் ஏற்ப�ம் மாற்றங்களின் என வைர�கள் �ைறந்� 
ேபா�ன்றன) .7) 
 
ம�ந்� மாத்�ைரக�ம் மற்�ம் மயக்க ம�ந்�ம் அ�ைவ ��சை்ச�ன் ேபா� 
ஏற்ப�ம் வ�ையக் �ைறப்பதற்� எவ்வா� �ைண �ரி�ம் என்ப� பற்�ய 
ஆய்� �ன்வ�ம் ஆய்�க் கட்�ைரகளில் நாம் காணலாம். 
 
 
இ�வைர அ�யப்பட்ட ஆய்�ன் �லம் �ட்� மாற்� அ�ைவ ��சை்சக்� 
�ன் உங்க�க்� ெகா�க்கப்பட்ட உங்க�க்� ெகா�க்கப்பட்ட ��ேயாெதர� 
ம�த�்வத்�ன் �லம் நல்ல �ன்ேனற்றம் அைடந்� அதன் �லம் 
அ���த்��ன்றன) .15) 
 
தற்ேபா� நைட�ைற�ல் உள்ள ஆய்�களின்  அ�ைவ��சை்ச�ன் ேபா�, 
அ�ைவ ��சை்சக்� �ன் அேத ேபால அ�ைவ ��சை்ச ெசய்� ெகாண்� 
�ட்�ற்� வந்த�ன் அவரக்�க்� நாம் ெகா�த்த ேவ�பட்ட ம�த�்வ 
�ைறகளால் அவரக்ள் வ� ஏற்படாமல் தப்�னர(்4,13) 
அேதேபால அ�ைவ ��சை்சக்�ப் �ன் ஏற்ப�ம் நாட்பட்ட வ� ஆராய்வதற்� 
நிைறய ஆய்�கள் ேதைவப்ப��ன்றன) .9) 
 
ேவைல ப��ல் வ�ைய த�ப்பதற்� �ைறகள் 
 
ேவைல ப��னால் ஏற்ப�ம் ���ய கால க�ைமயான வ�ைய த�ப்பதற்� 
(OR 25.0, 95% CI 3.4–184.5) உடல் ரீ�யான மன ரீ�யான மாற்றங்களில் நாம் ேவைல 
ெசய்ய ேவண்�ம் இ�ல் �க்�யமாக ��� வ��ல் நாம் அ�க 
�க்�யத�்வம் ெகா�க்க ேவண்�ம்அவரக்ள் ேவைல ெசய்�ம் ெபா��  .
அவரக்�ைடய உடல◌ ்அைமப்� �ைற�ல் க�ைமயான மாற்றங்கள் ேதைவ 
(OR 3.7, 95% CI 2.2–6.3) (11) இதனால் அவரக்ளின் உடல் ேசாரந்்� ேபா�ற� 
இ�ப்��ம் இந்த ஆய்�ற்� ேவைல ெசய்�ம் ெபா�� அவரக்ள் ெபா�ட்கைள 
ைகயா�வ�ல் மாற்றங்கள் ேதைவ அதற்� ப�ற்�க�ம் வழங்கப்பட 
ேவண்�ம் அேதேபால ேவைல ப��னால் ஏற்ப�ம் ��� வ�ையக் 
�ைறப்பதற்� நிைறய உபகரணங்கள் ேதைவப்ப��ற�) .14) 
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ெபா�வாக ேவைலப்ப��னால் ஏற்ப�ம் வ�ையக் �ைறப்பதற்� 
ைகயாளப்ப�ம் �ைறகளில் உடற்ப�ற்�கள் மற்�ம் உடற்ப�ற்�ேயா� 
ேசரந்்� அ���தத்�ம்(RR 0.55, 95% KI 0.41-0.74)  அதாவ� கல்� �ைற�ல் 
எ�த்�க் ��தல் அவரக்�க்� ஏற்ப�ம் ��� வ�ைய �ைறப்பேதா� 
�க்�ய பங்� வ�க்�ன்றனஇதற்� �ைறந்த அள�லான ஆய்�கைள  .
) உள்ளன12) அேதேபால ேவைலப்ப��னால் ஏற்ப�ம் ��� வ�ையக் 
�ைறப்பதற்� நாம் எ�த்�க் ��ம் அ��ைரகைள காட்��ம் �ளம்பர 
படங்கள் மற்�ம் அேதேபால அ���தத்ல் �த்தகம் வ�காட்�கள் மற்�ம் கால் 
உைரகள் அல்ல� ��� பட்ைட அணிதல் அேதேபால ெபல்ட் அணிவதால் 
வ�ம் அேதேபால ஊரக்்காரர ்நாற்கா��ல் பட்ைட ஆதர� அளிப்பதால் 
அள�ல் மாற்றங்கள் ஏற்ப�வ�ல்ைல., இதனால் ��� வ��ல் ெபரிய 
மாற்றங்கள் ஏற்ப�வ�ல்ைல) .10) 
 
உடல்ரீ�யான ெதா�ல்�ைற மாற்றங்களால் ஏற்ப�ம் த�ப்� �ைறகள் 
அவரக்ளின் உபகரணங்கள் மற்�ம் �ழ்நிைல�ல் மாற்றம் அவரக்ளின் 
உட�ல் ஏற்ப�ம் உடல் ேசார�் �ைறந்� ேபா�ற�) .3) அேதேபால ஊர ்
ப�ப்பாய்�ல் �றப்பட்�ள்ள ஒ� ெசய்� என்னெவன்றால் அதாவ� அ�ல் 
�றப்பட்ட ���களின்ப� கணிப்ெபா��ல் உபேயா�க்�ம் ஆதர� 
கணிப்ெபா� ெமௗஸ் ேபான்றவற்�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்களினால் அவரக்�க்� 
க�த்� ேதாள்பட்ைட மற்�ம் வல� ைககளில் ஏற்ப�ம் வ��ல் இ�ந்� 
ெவளிேயறலாம் இதற்� ெபரிய அள�ல் ஆய்�கள் ஆதரவளிக்க�ல்ைல. (MD 
−0.25; 95% CI −0.40 to −0.11),  இ�ப்��ம் ேவைலப்ப��ன் ேபா� இைடெவளிகள் 
ேதைவ என்ப� �க்�யமா�ற� இதனால் க�த்� வ��ம் அேத ேபால வல� 
ைககளில் ஏற்ப�ம் வ��ம் �ைற�ற� அேத ேபால வல� ைக மணிக்கட்� 
�ன் ைககளில் ஏற்ப�ம் வ�கள் �ைறக்�ன்றன. (MD −0.33; 95% CI −0.46 to −0.19),  
இ�ப்��ம் அவரக்ள் உட்கா�ம் நாற்கா� மற்�ம் மன�ல் ஏற்ப�ம் 
மாற்றங்கைள ெசய்�ம் ெபா�� அவரக்ள் ஏற்ப�ம் உடல் )3) (MD -0.18; 95% CI -0.29 
to -0.08உபாைதகள் �ைற�ம் என்பதற்� ஆய்�கள் ேபா�ய சான்�கள் 
தர�ல்ைல) .3) 
 
���ைர 
 
வ��னால் ஏற்ப�ம் க�ைமயான வ�ைய த�ப்பதற்� �தல்நிைல த�ப்� 
�ைறகள் ேபா�யள�ல் இல்ைல என்� ஆய்�கள் ���ன்றன �தல்நிைல 
ஆய்�கைள நம் இன்�ம் அ�த்த நிைலக்� ெகாண்� ெசல்�ம் ெபா�� 
அதற்� தக்க ஆய்�கள் �ைடக்�ம் �ைறகள் இன்�ம் வளரச்�் ெபற 
ேவண்�ம்அேதேபால நிைறய ஆய்�களில் ேதைவப்ப��ன்றன அதாவ�  .
 .�தல்நிைல த�ப்� �ைறகள் பற்�ய ஆய்�கள் நிைறய ேதைவப்ப��ன்றன
)5) வ��ன் பற்�ய ஆய்�கைள நாம் அ�த்த நிைலக்� எ�த்� ெசல்�ம் 
ெபா�� நாம் ெசய்�ம் ஆய்�களில் கலந்� ெகாள்�ம் பரிேசா�க்கப்ப�பைவ 
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அவரக்ள் ெபா�மக்கள் ஆ�ம் அேதேபால அ�க பா�ப்� அைடந்தவரக்ளின் 
பரிேசாதைனக்� உள்ளாக்க ேவண்�ம்) .5) ெபா�மக்க�க்� நாம் எ�த்�க் 
��ம் ஆய்�களின் அ��ைரகைள ப� அவரக்�க்� நல்ல மற்�ம் அதனால் 
ஏற்ப�ம் �ைள�கைள நாம் ெதள்ளத ்ெதளிவாக �ளக்கேவண்�ம் அதற்� 
அவரக்ளின் அ�ைவ நாம் ேவ� கட்டத்�ற்� எ�த�்ச ்ெசல்ல ேவண்�ம் 
வ�ைய எவ்வா� அவரக்ள் உடல் வ�ைய எவ்வா� சரி ெசய்� ெகாள்வ� 
என்பைதப்பற்� அ���த்த ேவண்�ம்) .2) 
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