
 

 
©Copyright 2020 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 
IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to stimulate and support the 
study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide. 

��� வ�ைய த�க்�ம் வ��ைறகள் �� வய�ன�க்� வ�ம் 
���வ� �க்�யமாக த�க்�ம் வ��ைறகள் 
[Prevention of Low Back Pain: The Importance of Intervention from an Early 
Age] 
 
�ன்�ைர 
 
நாள்பட்ட ��� வ� இன்� உலகம் ��வ�ம் உள்ள ெபா�வான 
�ரச�்ைன ஆ��ட்ட�. இதனால் தனிமனிதன் மற்�ம் ச�கம் சாரந்்த 
�ரசச்ைனயாக மா��ட்ட�. இந்த ��� வ� உல�ல் வா�ம் மக்கள் 84 
சத�தம் ேபர ்பா�க்கப்பட்� அவ�க்�ள்ளா�ன்றனர.் 23 சத�தம் ேபர ்
க�ைமயாக பா�ப்�க்�ள்ளா�ம் அ�ல் 11 இல் இ�ந்� 12 சத�தம் ேபர ்
க�ைமயான இயலாைம நிைலக்� தள்ளப்ப��ன்றனர.்(1) ���வ� 
வர �க்�யமாக �ன்� காரணங்கள் �ன்ைவக்கப்ப��ன்றன  அ�ல் 
�தலாவதாக பரம்பைரயாக வரலாம், வாழ்க்ைக �ைற மாற்றங்கள்  
மற்�ம் ேவைலப்ப��ல் காரணமாக�ம் மற்�ம் வய� ��ரச்�் 
காரணமாக வரலாம்[25]. 
 
இ�ந்தேபா��ம் நாள்பட்ட ���வ� த�ப்பதற்� �ன்ைவக்�ம் 
�க்�ய வாழ்க்ைக�ைற�ல் மாற்றங்கைள�ம் அவரக்ள் வாழ்�ல் 
ஏற்ப�ம் இளைம எப்ப�த் த�ரப்்ப� என்பதற்�ம் எண்ணற்ற 
ஆராய்ச�்கள் �ன்ைவக்கப்ப��ன்றன. �க்�யமாக ���வ�ைய 
வ��ன் காப்பதற்கான வ��ைறக�ம், �தல் நிைலைய த�ப்� 
�ைறக�ம் ேபா�ய அள�லான �கப்ெபரிய அள�லான மக்கைள 
அதாவ� அ�க வ�மானம் உள்ள மக்கேள பற்� ஆராய்ச�்கள் நிைறய 
உள்ளன. அேதேபால் �ழந்ைதகளில் ஏற்ப�ம் ஒ�ைய எப்ப� த�ரப்்ப� 
மற்�ம் ந�த்தர வ�மானம் மற்�ம் �க ���ய அள�லான வ�மானம் 
உள்ளவரக்ள் ��� வ�ைய எப்ப� த�ரப்்ப� என்ற ஆராய்ச�்க் 
கட்�ைரகள் �றம்பட இல்ைல. அ� இ�ப்பதாக ெதரிய�ம் இல்ைல.[7] 
 
எ�ம்�ச ் �ைத� ேநாய் க�த்� மற்�ம் ��ெக�ம்� ேதய்மானம் 
தண்�வட நரம்�கள் ெசல்�ம் பாைத�ல் ஏற்ப�ம் அைடப்�கள்  
ேபான்றவற்றால் ��� வ�யாக மக்கள் பா�ப்பைட�ன்றனர.் இவ்வா� 
பா�க்கப்ப�ம் �ல�க்� வ� ஏன் வ��ற� என்பைத கண்ட�வ� �க 
க�னமாக உள்ள�. அவரக்ளின் உடல் மன� சார�் அவரின் வ�ைய 
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கண்ட�வ� �க க�னமாக உள்ள�.[11,23] 
 
எ�ம்��ைத�ேநாய் 
 
உட�ல் உள்ள எ�ம்�கள் அடரத்்� �ைறந்� ேபாவைத எ�ம்� �ைத� 
ேநாய் என்�ேறாம் இதனால் உட�ல் உள்ள எ�ம்�கள் உைடந்� ேபாக 
ேநரிட வாய்ப்�கள் அ�கம். 
 
எ�ம்��ைத�ேநாய்(ஆஸ்�ேயாேபாேரா�ஸ்) 
 
எ�ம்� �ைத� ேநாய் என்ப� உட�ல் உள்ள எ�ம்�கள் அடரத்்� 
�ைறந்� ேபாவதால் ஏற்ப��ற� இதனால் உடம்�ல் உள்ள எ�ம்�கள் 
எளி�ல் உைடந்� ேபாக   வாய்ப்�கள் அ�கம். 
 
வயைத அைடந்த 70 வயைத அைடந்த ெபண்களில் 50 சத�தம் ேபர ்இந்த 
ேநா�னால் பா�க்கப் ப�வ�ம் அேதேபால 17 சத�த ஆண்கள் தன� 80 
வயைத கடக்�ம் ெபா�� இந்த ஆஸ்�ேயாேபாேரா�ஸ் ேநா�னால் 
பா�க்கப்ப��ன்றனர.் இதனால் 60 வயைதக் கடந்த ெபண்கள் தன� 
வாழ்நாளில் 18 சத�தம் ேப�ம் ஆண்களில் 16 சத�தம் ேப�ம் இந்த 
ஆஸ்�ேயாெபாேரா�ஸ் ேநா�னால் ��� எ�ம்�கள் உைடந்� ேபாக 
வாய்ப்�க்கள் உள்ளன.[16,24] 
 
ஆஸ்�ேயாேபாேரா�ஸ் ேநாய் க�ைமயான ��� வ� பா�ப்ைப 
ஏற்ப�த்�வேதா� ��� எ�ம்�கள் உைடயாமல் க�ைமயான வ�ைய 
ஏற்ப�த்��ன்றன.[17] ஆஸ்�ேயாெபாேரா�ஸ் ேநா�னால் ஏற்ப�ம் 
��� எ�ம்� கசங்�ப் ேபா�ம் பா�ப்�னால் க�ைமயான ���வ� 
மற்�ம் ��� எ�ம்� வைளந்� ேபாவதால் உடம்�ல் ���ல் �ன் 
ஏற்ப��ற�. ெப�ம்பா�ம் 40 ��ந்� 80 சத�தம் பரம்பைர ேநாயாக 
எ�ம்� �ைத� ேநாய் ஏற்ப��ற� அ�மட்��ல்லாமல்  ஊட்டசச்த்� 
�க்க உண�கைள உண்ணாமல் ேபாவ�ம், ேபா�ய அள� 
உடற்ப�ற்�கள் இல்லாமல் ேபாவ�ம் மற்�ம் �ல ம�த்�வ 
காரணங்களால் இந்த ஆஸ்�ேயாேபாேரா�ஸ் ேநாைய  த�ப்ப� �க 
�ரமமாக உள்ள�.[12,18] 
 
இதற்�என்னெசய்யேவண்�ம் 
 
த�ப்� �ைறயாக அதாவ� �தல் நிைல த�ப்� �ைறயாக 
ஆஸ்�ேயாேபாேரா�ஸ் ேநாய் ஏற்படாமல் த�க்க ேவண்�ம். அதற்� 
மக்கள் கால்�யம் மற்�ம் �ட்ட�ன் � நிைறந்த உண�கள் உண்ப� 
மற்�ம் உடற்ப�ற்�கள் ெசய்வ� வைலப்பந்� �ைடப்பந்� 
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இற�ப்பந்� �ைளயாட்� உடற்ப�ற்� �டங்கள் ெசன்� உடற்ப�ற்� 
ெசய்வ� ேபான்றவற்ைற ெசய்வைத அ���த்�ம் ெபா�� உடல் 
எ�ம்� அடரத்்�ைய தன� 18 வய�ற்�க் �ழ் ேபா�ய அள� 
உயரத்்�க்ெகாள்ள ���ம் அேதேபால இந்த வாழ்க்ைக �ைறைய நாம் 
�ன்பற்�ம் ெபா�� �ற்காலத்�ல் ஏற்ப�ம் எ�ம்�கள் உைடவ� 
த�க்க ���ம். அேதேபால ந�த்தர வய� �க்கவரக்ள் இந்த வாழ்க்ைக 
�ைற�ம் உண� �ைறைய  �ன்பற்�ம் ெபா�� அவரக்�க்� 
ஏற்ப�ம் ஆஸ்�ேயாெபாேரா�ஸ் தால் ஏற்ப�ம் பக்க �ைள�கைள 
த�க்க ���ம்.[5,15,21,22]  அேதேபால வய� ��ரந்்த மக்களில் ஏற்ப�ம் 
பக்க�ைள�கைள�ம் இதனால் த�க்க ���ம். வயதானவரக்�க்� 
ெகா�க்�ம் உடற்ப�ற்�கள் க�ைமயாக இ�ப்ேபன் உடல் வ� மற்�ம் 
தைசப்��ப்�கள் மற்�ம் �ட்�க்களில் பா�ப்�க�ம் எ�ம்� உைடந்� 
ேபாத�ம் ேநரிடலாம்.[2] இதற்காக நாம் அவரக்�க்� எளிைமயான 
உடற்ப�ற்�கைள ப�ற்��ப்ப� அவ�யம்.[13] 
 
க�த்� மற்�ம் ��� எ�ம்�கள் ேதய்ந்� ேபாவதால் தண்�வட 
அைமப்� மா�ம்ெபா�� ���ல் �ன் ��தல் ஏற்ப�வதால் 
நிைலத்தன்ைம இழக்க ேநரி�ம் ெபா�� க�ைமயான ��� வ� 
ஏற்பட அ�க வாய்ப்� உள்ள�.[4] 
இந்த பா�ப்�கைள த�ப்பதற்� அவரக்�க்� சரியான இ�ப்� 
எ�ம்�கைள ஏற்ப�ம் ேகாணங்கைள சரி ெசய்வேதா� மட்�மல்லாமல் 
இ�ப்� எ�ம்� தைசகைள வ�வாக்�ம் உடற்ப�ற்�கைள மற்�ம் 
நரம்� ப��கைள கட்டைமக்�ம் பணிகைள �றம்பட ெசய்ய 
ஊக்��க்�ம் ெபா�� அவரக்�க்� ஏற்ப�ம் ��� வ�ைய 
�ைறப்பேதா� அல்ல� த�க்�ம் ெசய்யலாம். அேதா� மட்�மல்லாமல் 
��� எ�ம்� ேகாளா�கைள சரி ெசய்�ம் உடற்ப�ற்�கள் மற்�ம் 
இ�ப்� �ன் ��� வ�� ேபான்ற தைசகைள வ�வாக்�ம் ப�ற்�ைய 
ெசய்வ� மற்�ம் ��� மற்�ம் வ�� தைசகைள நன்றாக ேவைல 
ெசய்�ம் ஊக்��க்க�ம் வரிகைள அளிப்பதால் ேதய்மானம் 
உள்ளவரக்�க்� ஏற்ப�ம் ��� வ�ைய த�க்கலாம்.[9] க�த்� எ�ம்� 
ேதய்மானம் உள்ளவரக்�க்� வாரம் 2 ��ந்� 3 �ைற ஏேரா�க் 
அேதேபால் வ�வாக்�ம் தைசகைள வைள� தன்ைம அ�கப்ப�த்�ம் 
ப�ற்�கள் அளிப்பதால் அவரக்�க்� ஏற்ப�ம் ���வ�ைய 
கண்�ப்பாக த�க்க ���ம்[19]. 
 
 
அேதேபால இ�ேபான்ற உடற்ப�ற்�கள் ெதாடரந்்� ெசய்� வ�வதால் 
ேவைலப்ப��னால் ஏற்ப�ம் ��� வ�ைய �ற்��ம் த�க்க ���ம். 
�ல ேநரம் அவரக்�க்� நாம் சரியான �ைற�ல் எப்ப� அமரவ்� 
எப்ப� ��� ேவைல ெசய்�ம் இடம் ேபா�ய அள�லான 
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பா�காப்ேபா� அமரவ்� அேதேபால எைட �க்�ம் ெபா�� ேபா�ய 
உபகரணங்கைள உபேயா�ப்ப� ேவைல ெசய்�ம் இடத்�ல் ஏற்ப�ம் 
மாற்றங்கைள அவரக்�க்� அ���த்�வ� அேதேபால அவரக்ளின் 
ேவைலப்ப�ைவ �ைறப்பதற்� �ழற்� �ைற�ல் ேவைல ெசய்வ� 
உற்பத்� �ைற�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கைள ஊக்��ப்ப� 
ேபான்றவற்ைற ெசய்�ம் ெபா��  எளி�ல் ��� வ��ல் இ�ந்� 
��ப�வேதா� அவரக்�க்� உடற்ப�ற்� ேதைவப்படாமல் 
ேபாகலாம்.[8,10,20] 
 
அ��ைரகள் மற்�ம் எப்ெபா��ேம இந்த ���வ�ைய த�ப்ப�ல் 
�ைண �ரிவ�ல்ைல அதாவ� �ழந்ைதக�க்�ம்[14] 
ெபரியவரக்�க்�ம்[6] ேவைல ப�வால்[10] ��� வ� 
உள்ளவரக்�க்�ம் நாம் ஊடகங்கள் �லம் அ��ைரகள் வழங்�ம் 
ெபா�� அதாவ� ச�க ஊடகங்கள் �லம் நாம் அ��ைரகள் வழங்�ம் 
ெபா�� அவரக்ள் தனக்� ஏற்ப�ம் ��� வ����ந்� 
��ப�வேதா� அதாவ� அவரக்ளின் வாழ்க்ைக �ைற�ல் 
மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்�ம் ெபா�� நல்ல மாற்றத்ைத உணர ���ற� 
என்� ெப�ம்பாலான நா�கள் வ���த்��ன்றன[3] 
 
���ைர  
 
ச�க அள�ல் மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்�வைத ஊக்��ப்பேதா�  
எவ்வா� ெசல�கள் அ�கமாகாமல் ெசய்வைத�ம் அதற்� என்ன 
மா�ரியான ெசயல்�ட்டங்கைள எப்ப� ெசயலாக்கம் ெசய்வ� �லம் 
என்ப� பற்��ம் அவரக்ைள ச�க வாழ்�ல் மற்�ம் உடல் ரீ�யான 
பயற்�கள் �ல�ம் எவ்வா� நாள்பட்ட ��� வ�ைய த�ப்ப� பற்�ய 
ஆராய்ச�்கள் நிைறய இன்�ம் ேதைவப்ப��ன்றன. 
 
இ�வைர ெசய்யப்பட்ட ஆராய்ச�்கள் என்ன ெசால்�ற� என்றால் நல்ல 
ஊட்டச ் சத்� �க்க உண�கள் மற்�ம் உடற்ப�ற்�கள் ெசய்வைத 
ஊக்��ப்பதன் ேபா�ம் ��� வ�ைய �றம்பட த�க்க ���ம் என்� 
அ���த்��ன்றன அேதா� மட்��ல்லாமல் இந்த உலகளா�ய 
�ரச�்ைன த�ப்� க�த்��க்� எ�க்கப்ப�ம் ேதைவயான 
வ��ைறகள் அ�த்த கட்டத்ைத எ�த்�ச ் ெசல்�ம் ெபா�� ��� 
வ��னால் ஏற்ப�ம் இயலாைமைய மற்�ம் அதனால் ஏற்ப�ம் 
வாழ்க்ைக �ைற�ல் ஏற்ப�ம் �ைறபா�கைள த�க்க ���ம் இதற்� 
இன்�ம் நிைறய ஆராய்ச�்கள் ேதைவப்ப��ன்றன என்� 
அ���த்��ற� தற்ேபா� உள்ள ஆய்�கள் நிைறய 
ேதைவப்ப��ன்றன என்பைத�ம் எ�த�்ைரக்�ற� ச�பத்�ய 
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ஆராய்ச�்கள் ேபா�மான அள�ல் நிைறய ெசய்யேவண்�ம் என்�ம் 
���ன்ற�. 
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