
  
  االنزالق الغضروفى و االم الظهر

 2009مارس )...a).4رقم عدد

 الظھر آالم أسفل
  آالم أسفل الظھر

ویكون أكثر المواضع منھ عرضة للتعب .. المقصود أساسا بألم الظھر ھو ألم العمود الفقري وما یحیط بھ من عضالت وأربطة
  .واأللم ھي الفقرات القطنیة األخیرة أي أسفل الظھر لما تلقاه من أعباء أكثر من غیرھا

ومن أھم أسباب ھذا األلم ھو التحرك أو التعامل مع األشیاء باتخاذ أوضاع خاطئة تؤدي لشد أو التواء العضالت أو األربطة 
المتصلة بالفقرات، أو للضغط الشدید المفاجئ على الفقرات مما یھیئ الفرصة النزالق الغضروف الرقیق بین كل فقرة والتي 

  .تلیھا
  :األوضاع الخاطئةومن األمثلة الشائعة لھذه 

القیام برفع حمل ثقیل من على األرض في وضع انحناء بحیث یقع أغلب الثقل على العمود الفقري، مما یعرض الشخص  -
  .لالنزالق الغضروفي 

  .النوم على فراش لین بحیث ینحني العمود الفقري وبذلك یكون من السھل اإلصابة بألم الظھر -
  :ى كثیرة من بینھاوقد یحدث ألم الظھر ألسباب أخر

  .وھو التھاب العصب الوركي مما یؤدي أللم في أحد الساقین وسببھ الغالب ھو االنزالق الغضروفي: عرق النسا -
وھي حالة تصیب كبار السن خاصة، وھي عبارة عن حدوث تغیرات عضویة بالغضروف : االلتھاب العظمي المفصلي -

ووظیفتھ ھي امتصاص . عیف المرونة مما یجعلھ ال یقوم بعملھ بكفاءة الفاصل بین الفقرات حیث یصبح خشنا ھزیال ض
  .الصدمات التي تتعرض لھا الفقرات وإكساب العمود الفقري اللیونة والحركة

ویكون سببھ نفسیا مثل .. حیث یشعر المریض بألم بظھره رغم عدم وجود أي مبرر عضوي لھ : جسماني - ألم الظھر النفس -
  .كوجود ضعف جنسي الھروب من أزمة ما

ھذا وقد ینشأ ألم الظھر ألسباب أخرى ال ترتبط بالظھر نفسھ فیكون في ھذه الحالة ألما محوال أي تنقلھ األعصاب إلى الظھر  -
  .وذلك مثل قرحة عنق الرحم عند السیدات أو اضطرابات القولون أو اضطرابات الجھاز البولي. من موضع األلم األصلي 

عالج ألم الظھر یكون بعالج السبب المؤدي لھ وبصفة عامة توصف مسكنات األلم ومضادات االلتھاب مثل : العالج الدوائي 
أدویة سورجام أو بروفین أو فولتارین باإلضافة إلى أدویة تؤدي السترخاء العضالت المتصلة بالعمود الفقري یكون في كثیر 



  ).مسكن ومرخ للعضالت(جیسك من األحیان مبعث األلم، وذلك مثل أدویة كولترامیل ونور
  :وھذا من أفضل وسائل العالج وذلك مثل : العالج الطبیعي 

  .كوسیلة قویة و فعالة للوقایة من ألم الظھر: ممارسة الریاضة  -
..  مثل دھان موضع األلم بالزیوت الدافئة كزیت الزیتون أو زیت الكافور أو وضع قربة ماء دافئ تجاه األلم: التدفئة الوضعیة  -

أو تركیز اندفاع الماء الدافئ أثناء االستحمام على موضع األلم أو عمل حمامات ماء دافئ أو استخدام األشعة تحت الحمراء من 
  .خالل وسائل العالج الطبیعي

  .النوم على فراش غیر لین طوال وجود األلم وتعتبر الراحة من أھم وسائل عالج ألم الظھر -
ا یستعمل خصیصا لمرضى االنزالق الغضروفي في بدایة نشاطھم الحركي بعد فترة العالج في وھذ.. استعمال مشد للظھر -

الفراش وال مانع من اللجوء إلى الوسیلة للشاكین من ألم الظھر عامة كربط قطعة قماش من الصوف حول موضع األلم لتعمل 
  .على تدفئة الموضع المصاب وتقلیل حركتھ نسبیا

  ل الظھرإرشادات لمریض آالم اسف

زیادة الوزن تؤدى إلى ضغوط زائدة علي أنسجة الظھر لذا حاول جاھدا تقلیل وزنك عن طریق المداومة علي المشي و . 1
  .التمرینات والتقلیل من المواد السكریة والنشویة والدھنیة في طعامك واالتجاه إلى الخضراوات والفاكھة قلیلة السعرات 

الوقوف لفترة طویلة وإذا كان ذلك ضروریا فیجب أن یكون ھناك فاصل كل نصف ساعة  تجنب االستمرار في الجلوس أو. 2
  .على األقل تقوم خاللھ بالمشي قلیال و تغییر الوضع و عمل بعض التمرینات الموصوفة من األخصائي 

ال تمیل اكثر وظھرك تجنب الجلوس منحن لألمام و یجب أن یكون طول المكتب أو المنضدة التي تعمل علیھا مناسبا حتى . 3
  .منحنى و یجب أیضا أن یكون المكتب قریب جدا منك

  .تجنب النوم أثناء الجلوس. 4
عند الجلوس یجب أن یكون ظھرك من األرداف إلى أعلى الظھر مستقیما ومالصقا للكرسي و یمكن وضع مخدة صغیرة . 5

  .جلس مسترخیا ال تزحزح نفسك لألمام وت.لسند اسفل الظھر في المكتب أو السیارة 
یفضل أن یكون الكرسي الذي تجلس علیة ذا مساند للذراعین فھذا یزیل كثیرا من األحمال علي الظھر و یفضل االستناد علي . 6

  .ھذه المساند أثناء القیام من الجلوس للوقوف
  .الرقبة یمكن استخدام وسادة تحت األذرع أثناء القراءة بھدف التقلیل من الضغوط علي اسفل الظھر و. 7
یفضل استخدام كرسي ) أثناء حالقة الذقن أو تنظیف األسنان أو كي المالبس(عند االضطرار إلى الوقوف لفترة طویلة . 8

  .لوضع أحد القدمین علیھ ثم التبدیل بالساق األخرى) سم مثال 30(صغیر 
. نك االستناد على الحائط ورفع الساق لالرتداءلكي تمنع ثني الظھر بشدة أثناء ارتداء الحذاء أو الجوارب أو البنطلون یمك. 9

  .یمكنك أیضا الجلوس أو االستلقاء علي السریر أثناء االرتداء
  .تجنب ثني الظھر لعمل أو حمل شئ حتى لو كان لمجرد التقاط ورقة. 10
  .ثني الظھر مع دوران الجذع لرفع شئ من أشد الضغوط المیكانیكیة التي یتعرض لھا الظھر. 11
  .لتدخین من العوامل التي تزید من آالم اسفل الظھر لذا إذا كنت مدخنا توقف فوراا. 12
دقیقة مرتین أو ثالث یومیا مفید جدا لتحسین الدورة الدمویة ألنسجة الظھر و لتحسین تغذیة  20 - 15المشي المنتظم لمدة . 13

  .الغضاریف وزیادة قوة تحمل عضالت الظھر 
  .التلیفزیون وأنت مستلقي علي السریر حیث أنھ في أغلب األوضاع سیكون الظھر في وضع سیئ تجنب القراءة أو مشاھدة. 14
تجنب االنحناء لألمام أثناء العطس أو السعال ولمنع األلم بالظھر أثناء العطس أو السعال أقبض عضالت ظھرك و بطنك . 15

  .قبل العطس أو السعال
  .واحدة ثقیلةاحمل حقیبتین متساویتین بدال من حقیبة . 16
  .تجنب تعریض ظھرك لتیارات الھواء وحاول تجنب التغیرات المفاجئة للجو كاالنتقال من جو ساخن إلى التكییف. 17
السباحة من الریاضات المفیدة واآلمنة لمریض آالم اسفل الظھر حیث تساعد قوة دفع الماء علي التقلیل من الضغوط علي . 18

  .بسھولة اسفل الظھر وممارسة التمرینات
للقیام من السریر یثني المریض الركبتین ویستدیر للنوم على جنبھ ویقوم من ھذا الوضع إلى الجلوس عن طریق الدفع . 19

  .باألیدي بینما ینزل ساقیھ ثم القیام ویقوم المریض بنفس الخطوات للنوم علي السریر ولكن بترتیب عكسي

وقدم ساق عن األخرى ) بین ركبتیك مثال(ن األرض یجب أن یكون قریبا منك تجنب رفع األشیاء الثقیلة وعند رفع شئ م. 20
حیث تثني الركبتین مع الحفاظ علي الظھر مستقیما ثم یرفع الشيء عن طریق فرد الركبتین مع الحفاظ علي الظھر 



  .ریق قدمیكتجنب الحركات السریعة واللف بالجذع أثناء حمل الوزن ولكن در بجسمك كوحدة واحدة عن ط.مستقیما
  .عند حمل أي شئ یجب أن یكون قریب من الجسم قدر اإلمكان . 21
ٍ یفضل الوقوف علي شئ مرتفع. 22 ً لألمام : وإذا كان الرف غیر مرتفع یتبع األتي . عند تناول شئ من علي رف عال قدم ساقا

  .الخلفیة واجعل وزن جسمك علي الساق األمامیة أثناء إنزال الشيء ثم ینقل الوزن علي الساق
  .تجنب النشاط الجنسي أثناء نوبات األلم . 23
تجنب إجھاد الظھر أو حمل شئ عند االستیقاظ من النوم خاصة بعد النوم لفترة طویلة حیث یكون المحتوي المائي . 24

مثل حمل (للغضروف أكبر وبالتالي احتمال اإلصابة أكبر تجنب أیضا إجھاد الظھر أو حمل شئ بعد الجلوس لفترة طویلة 
  (الشنط بعد فترة طویلة من الجلوس أثناء السفر

  .تجنبي استخدام الحذاء ذو الكعب العالي حیث یؤدي إلي خلل في میكانیكیة الظھر مما یؤدي إلي تفاقم األلم. 25
قدمیك إذا كنت مضطرا للوقوف طویال حاول علي فترات منتظمة أن تقوم بثني الظھر وأنت واقف في اتجاه لمس أصابع . 26

  .ولكن مع الحفاظ علي الركبة مثنیة قلیال
ضع مخدة صغیرة أثناء الجلوس ما بین أسفل الظھر وكرسیك علي قدر حجم الفراغ بین الفقرات القطنیة و الكرسي وإذا . 27

  .أو السیارةكانت ھذه المخدة غیر متاحة ابرم فوطة وضعھا ما بین أسفل الظھر والكرسي الذي تجلس علیھ في البیت أو المكتب 
تجنب النوم علي البطن یزید حیث الضغوط المیكانیكیة التي یتعرض لھا الظھر وإذا كان ذلك ضروریا ضع وسادة تحت . 28

  .بطنك للمساعدة في استقامة الفقرات القطنیة أثناء النوم علي البطن
سریر ذو السوست یؤدي إلى ضغوط زائدة یجب أن یكون فراشك دعامة قویة لظھرك فالمرتبة الرخوة جدا كاإلسفنج أو ال. 29

  .علي أنسجة الظھر 
  فراش صحي. 30
ینضغط ) أسفل(یحافظ علي وضعھ وال ینضغط بسھولة بینما الفراش الغیر صحي) األعلى في الصورة ( الفراش الصحي. 31

  بسھولة وال یحافظ علي االنحناءات الطبیعیة للعمود الفقري
  فراش غیر صحي. 32
ام الحزام الساند للظھر أثناء المجھود الشدید أو السفر وال ینصح باالستخدام الدائم للحزام حیث یصبح المریض یمكن استخد. 33

  .معتمدا علیھ بشكل كامل وتضعف العضالت التي تحمي وتثبت العمود الفقري مما یفاقم من مشكلة الظھر
فورا وامنح نفسك استراحة من ھذه األنشطة وال تستمر  فعندما تشعر باأللم مع أي نشاط توقف عنھ!!! أنصت جیدا لجسدك. 34

  .حتى یجبرك األلم علي التوقف
رتبي دوالب مطبخك بحیث یكون كل شئ تستعملینھ باستمرار وخاصة األشیاء الثقیلة في متناول الید أي غیر منخفضة . 35

  .كل خاطئ للخلف مجھدة إیاهجدا فتضطرین إلى االنحناء ألخذھا أو مرتفعة جدا فتضطرین إلي رجوع الظھر بش
  .إذا كان السطح الذي تعملین علیھ في المطبخ مرتفع جدا فاستخدمي كرسي بالطول المناسب أثناء العمل. 36
  .تذكري أن تدخلي وتخرجي األشیاء من الفرن عن طریق ثني الركبتین ولیس االنحناء بالظھر و خاصة األشیاء الثقیلة. 37
  .ظیف البانیو أو التوالیت بدال من االنحناء بالظھر وال تأخذي وقتا طویال حتى ال تؤلمك ركبتیكاركعي علي ركبتیك لتن. 38
  .اثني ركبتیك وأنت تغسلین شعرك على الحوض أو اركعي علي ركبتیك بجوار البانیو ممسكة بالدش المحمول بالید. 39
متاحة (و لذا حاول وضع قطعة بساط مضادة لالنزالق یمكن أن تحدث إصابات للظھر أثناء الدخول أو الخروج من البانی. 40

  .وأثناء تجفیف القدمین ال تنحني علیھا أو ترفعھا لتجفیفھا ولكن اجلس وافعل ذلك. داخلھ) باألسواق
تجنبي اإلمساك فھو یزید الضغوط واألحمال على عضالت الظھر السفلي وذلك عن طریق تناول الخضراوات و الفاكھة . 41

  .لیف واالبتعاد عن تناول الخبز األبیضالملیئة باأل
عند فرش السریر اركعي علي ركبتیك ویدیك بدال من االنحناء بالظھر وال تنحني وتشدي جسدك للوصول للجانب اآلخر . 42

  .من السریر فقضاء عدة دقائق للدوران للجانب اآلخر من السریر لفرشھ أفضل من قضاء عدة أیام علیھ بظھر مؤلم
المبتل ثقیل لذا احملي سلة الغسیل قریبة جدا منك وعند نشر الغسیل ضعي السلة علي كرسي أو شئ مرتفع حتى ال  الغسیل. 43

  .تضطرین لالنحناء مع التقاط كل قطعة مالبس من السلة
  .اجلسي عند كي المالبس. 44
ث أنك ستضطر ألخذ وضع سیئ أطول من طول خفذیك حی) الجزء األفقي من الكرسي(تجنب الكراسي التي طول مقعدھا . 45

  .للظھر
عند الجلوس استخدمي مسند للقدمین بارتفاع حوالي عشر سنتیمترات لرفع القدمین بحیث ترفع مستو الركبتین وتجعل . 46

  .الظھر في وضع أفضل
اقة أي حرق أكثر الطریقة المثالیة لتخفیض الوزن ھي اإلقالل من السعرات الحراریة الداخلة للجسم و زیادة استھالك الط. 47

و یجب أن یكون ذلك نظام دائم للجسم و لیس لفترة قصیرة فقط ومن الحكمة استخدام األغذیة كثیفة . للسعرات الحراریة للجسم 



األلیاف حیث تعطى اإلحساس باالمتالء وتمكث في المعدة وقت أطول وتقلل من امتصاص الجسم للسعرات وتمنع الزیادة 
بعض الفواكھ كالتفاح بھا ألیاف قابلة للذوبان وترتبط بالدھون مثل . تعطى اإلحساس بالشبع السریعة في سكر الدم و 

وثلث السعرات الحراریة الموجودة في األغذیة عالیة األلیاف تخرج غیر مھضومة من . الكولیسترول وتطرده خارج الجسم 
دام الماء جزء ھام في الریجیم حیث أنھا تحمل الدھون وزیادة استخ. الجسم كبواقي طعام في البراز مما یوضح أھمیتھا للرجیم

فمن المفترض أن یشرب ) الكرش(وال صحة لما یقال أن شرب الماء یؤدى إلى تكوین البطن المزمن . التي نفقدھا لخارج الجسم
ة والخدمات و ینصح قسم الصح. كیلو زیادة في الوزن عن الوزن الطبیعي  11أكواب من الماء و كوب زائد لكل  8الشخص 

  :اإلنسانیة األمریكي بوزارة الزراعة األمریكیة بھذه النصائح في التغذیة
تحكم في األكل الزائد عن طریق األكل ببطء و ذلك بأكل كمیات صغیرة و التوقف لثوان وأن تأكل دھون وحلویات أقل . 48

  .جدا وتجنب المشروبات الكحولیة
أخبز أو أسلق أو أشوي ولكن . لك بأن تنزع الدھون من اللحم أو الدواجن وأال تقلیھاوذ, یجب أن تأكل وجبة قلیلة الدھون . 49

  .ال تقلى 
  .أقرأ مكونات ما تأكلھ لتعرف محتویاتھ ومقدار السعرات الحراریة بھ. 50
  .أضف البھارات واللیمون لتعوض ذلك. أستخدم ملح أقل وتعلم أن تستمتع بطعم األكل غیر المملح. 51

 

 الغضروفى االنزالق

   

 
 

   

یتكون العمود الفقري لظھر اإلنسان من فقرات ممسوكة ببعضھا البعض بواسطة رباطات قویة تسمح بمساحة كبیرة من 
القویة، والسطح الحركة، كذلك أجسام فقرات سلسلة العمود الفقري ممسوكة بعضھا ببعض بواسطة األقراص ما بین الفقرات 

ُغطى بالكامل بصفیحة رقیقة من غضروف ھیالیني، وھذه الصفائح الغضروفیة  العلوي والسطح السفلي لجسم كل فقرة م
ُسمى الحلقة اللیفیة ُتصلة بواسطة حلقة طرفیة من النسیج اللیفي ت تحدة وم ُ  .م

، والذي بادرنا بالحدیث عن االنزالق  متولىیاسر   قال د  وللتعرف أكثر على االنزالق الغضروفي وأسبابھ وأعراضھ
 الغضروقي فقال إن االمھ تظھر فجأة في الظھر

وغالبا ما یأتي بعد إصابة ما أو نتیجة إجھاد كبیر أو حمل أوزان ثقیلة أو حوادث سقوط، وعادة ما یشكو المریض أیضا من 
وقد یظھر األلم في الساق بعد أیام عدة من ألم . ى كلیھما معاألم مفاجئ في أسفل الظھر وتمتد الى إحدى الساقین وأحیانا إل

الظھر، ویمكن أن یشكو المریض من ألم ومیضي كالنبضات الكھربیة، وقد یصاحبھ تنمیل في الساق أو منطقة العانة اثناء 
 األلم ،

األلم في الظھر، وقد یعاني الشخص من انزالق غضروفي في الفقرات العنقیة في وقد یبقى التنمیل لفترة ما حتى وأن اختفى 
وسبب ھذه اآلالم ھو الضغط على جذر . الرقبة ویصاحبھ االم شبیھة بالسابقة وباإلضافة إلى ألم في الطرفین العلویین والكتف

 .ة العصبالعصب في العمود الفقري، وذلك بسبب حدوث اضطراب فسیولوجي ومكانیكي في وظیف
متولى أنھ قد یشكو المریض أحیانا من آالم غیر حادة، ولكن شبھ مزمنة في أسفل العمود الفقري أو في الرقبة . وأضاف د

وعادة ما تزداد ھذه اآلالم لدیھ في أوضاع معینة كالجلوس طویال وخاصة القیادة لفترة طویلة، وتخف عند الراحة وقد یشعر 
 .بسیط بعد القیام بمجھود أو التقاط أشیاء من األرض بطریقة غیر صحیة، ولكن سرعان ما یتالشىالمریض أحیانا بتنمیل 

متولى إنھ قد یشكو المریض من آالم أو قشعریرة تمتد ألسفل الظھر وإلى مؤخرة الفخذین عند العطس القوي أو . وقال د
أحیانا عند عملیة التبرز في حال اإلمساك وسبب ھذه اآلالم غالبا زیادة الضغط بین الفقرات، مما یؤدي إلى السعال بشدة أو 

 .زیادة الضغط على جذور األعصاب
 التشخیص

بدقة، ألنھ یساعد الطبیب لتوضیح سبب االنزالق، إذ نجد أن متولى یجب فحص المریض    .أما عن التشخیص، قال د
 ً ً عن ناحیة األلم، ألن ھذا الوضع یریحھ ویبعد الضغط نسبیا عضالت الظھر مشدودة وعادة ما ینحني المریض بظھرة بعیدا

المریض أن یحني عن جذر العصب، كما نجد أیضا أن حركة العمود الفقري محدودة إلى حد ما بسبب األلم، وعند الطلب من 
 ظھره نالحظ أن األلم قد ازداد عنده،



ً مبرحة في الظھر، وعندما یقوم الطبیب بفحص األعصاب  وأحیانا نجد أن رفع الساق من الوضع مستلقیا قد یسبب آالما
ة تغذیة ومجموعات العضالت، یالحظ العدید من العالمات الدالة على انضغاط جذر العصب منھا ضعف في اإلحساس بمنطق

 العصب أو خسارة في قوة إحدى العضالت أو مجموعة عضالت تابعة لذلك العصب،
َ في ردة الفعل العكسیة للعصب، وعندما یحدد نتیجة الفحص السریري   .وأضاف د ً أو فقدا متولى إنھ قد یجد الطبیب ضعفا

ه االنزالق ویستطیع الطبیب أن یطلب إجراء للعصب المتأثر باالنزالق الغضروفي یمكنھ تحدید المستوى الذي وصل عند
ً بالرنین المغناطیسسي لتأكید الحالة ومن ثم تبدأ مرحلة العالج   .فحص األشعة للظھر أو العنق وقد یطلب أیضا فحصا

 العالج
ً مایكون . أما عن العالج، قال د ّ إذا ظھرت على المریض عالمات تأثر متولى غالبا یا أي من دون تدخل جراحي إال ّ تحفظ

ضارة بالعصب، ففي ھذه الحالة الیكون ھناك مفر من التدخل الجراحي، أما العالج التحفظي فیشمل الراحة التامة ألیام عدة 
 .لفیزیائي وتقویة عضالت الظھرمع مسكنات ومضادات االلتھاب وقد یفید أحیانا مرخیات العضالت ومن ثم یبدأ العالج ا

متولى أنھ إذا استمر األلم لفترات طویلة ولم یستجب المریض للعالج التحفظي أو إذا حصل تأثیر سلبي على   .وأضاف د
ً بأن عملیات إزالة االنزالق الغضروفي قد أصبحت  تجرى بسھولة، العصب، فإن التدخل الجراحي یطرق األبواب، علما

 3النھاأصبحت بواسطة المنظار ویمكن للمریض أن یغادر المستشفى في الیوم التالي ویمارس حیاتھ الطبیعیة في غضون 
 .أسابیع

ً،    وعن النتائج قال د یاسر متولى إن العملیات الجراحیة في حاالت االنزالق الغضروفي جیدة بحیث یشفى ثلثا المرضى تماما
و الثلث ممن یعانون من بعض اآلالم أو عودة االنزالق مرة أخرى وخاصة إذا لم یلتزم المریض بتعلیمات فیما یبقى نح

 الطبیب
 

 

 الفقرى االم العمود
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

من البشر في وقت ما من حیاتھم، بینما یعاني منھا بصورة % 50منھا آالم الظھر من المشكالت الطبیة الشائعة، إذ یشكو 
وعلى الرغم من أن آالم الظھر محتملة في مجملھا إال أنھا مصدر من مصادر التنغیص وتعویق ! من الناس% 20مزمنة 

ً لشكوى ً عندما تكون ھذه اآلالم مزمنة، فإنھا تؤدي إلى تقیید الحركة، وتكون مصدرا مستمرة تجعل المصاب  الحركة وخصوصا
وما الذي یمكن أن یفعلھ ! وھل ھي حال ممكنة العالج أم یتعین التعایش معھا؟! ما أسباب آالم الظھر؟· !یفقد بھجة حیاتھ

آالم الظھر قد تكون حادة أو مزمنة، فاآلالم الحادة قد تصاحب أي ! المصاب بآالم الظھر للتخلص من ھذه الحال المزعجة؟
العمود الفقري >أي مرض ترتفع فیھ درجة حرارة الجسم، إذ تكون آالم العظام في ھذه الحال عامة فتشمل  حمى تصیب الجسم،

، وقد تنشأ آالم الظھر الحادة نتیجة إصابات مباشرة للظھر، كما یحدث في VERTEBRAL COLUMN< سلسلة الظھر>
لخیول، أو االرتطام باألرض بشدة في ریاضات مثل بعض األلعاب الریاضیة مثل الوقوع من على ظھر جواد في أثناء سباق ل

ً إذا كانت عضالت  المصارعة وكرة القدم األمیركیة، وقد تنشأ آالم حادة في الظھر نتیجة جھد عضلي غیر معتاد، وخصوصا
الظھر متضمنة في ذلك، ومثال ذلك رفع حمل ثقیل من على األرض دون ثني الركبتین، حیث تكون عضالت الظھر مشدودة 
بقوة في ھذا الوضع ویحدث األمر عینھ لربة البیت التي یحلو لھا في یوم من األیام إعادة ترتیب أثاث بیتھا، فتنھض بھذا العمل 

ً غیر عادي لعضالت الظھر   ·بمفردھا مما یشكل إجھادا

ً ما آالم الظھر الحادة، ما لم تكن ناتجة من كسر في إحدى فقرات العمود الفقري، تزول في غضون أیام ق لیلة من الراحة، وغالبا
< شدیدة>تكفي المسكنات المعتادة لتسكین اآلالم إلى حین زوالھا، أما االنزالق الغضروفي، فإنھ یؤدي إلى آالم حادة مبرحة 

 ً ً أو أسابیع قلیلة، تزول آالم الظھر تماما · تضطر المریض إلى مراجعة طبیة عاجلة، ولمجرد الشفاء، الذي یستمر أیاما
تعبیر یطلق على وضع غیر سوي للغضروف الموجود بین  disc prolapseأو  Slipped Disc< الق الغضروفياالنز>

فھو نوع من  cartilage< الغضروف>أما < نتیجة انزالقھ أو بروزه أو تھدلھ من مكانھ الطبیعي>فقرات العمود الفقري 



ي یشكو منھا المصاب مدة تزید على أسبوعین أو ثالثة آال الظھر المزمنة ھي الت· أنسجة الجسم یدخل في تكوین المفاصل
  ·أسابیع، وھي التي تعیننا في ھذا السیاق، ألنھا مصدر شكوى عند أكثر الناس

ً بأنھ    فاتر، غیر واضح، وممل>آالم الظھر المزمنة عبارة عن ألم متواصل خفیف في أسفل الظھر، یوصف غالبا

ً آلالم الظھر لن نتطرق إلى ذكر ھذه الحاالت المرضیة    فیما یلي من كالم، وإنما نقتصر على ذكر أكثر األسباب شیوعا
ً تلك التي ال توجد معھا علة عضویة من أي نوع من العمود الفقري   ·المزمنة، وخصوصا

قید، إذ قبل التطرق إلى األسباب الشائعة لھذه المشكلة المزعجة، تجدر اإلشارة إلى أن العمود الفقري تركیب تشریحي بالغ التع
بینھا مفاصل عدة، وتتصل بھا عشرات األربطة والعضالت واألنسجة، وال عجب والحال كذلك أن < الفقرات>یتكون من عظام 

 ً ً لمشكلة من أكثر المشكالت الطبیة شیوعا   آالم الظھر المزمنة: یكون الظھر مصدرا

ً ألمراض الظھر المزمنة ما یلي   :أكثر األسباب شیوعا

  ·الخاطئة ـ أوضاع الجلوس 1

ً مكتبیة تتطلب الجلوس لساعات طویلة، ومنشأ اآلالم في    تنتشر الشكوى من آالم الظھر بصفة خاصة بین الذین یؤدون أعماال
ھذه الحال ھو األوضاع الخاطئة في الجلوس، إذ ینحني أكثر الناس بدرجة غیر سویة في أثناء جلوسھم إلى مكاتبھم، وھذا 

ً لفترات طویلة، یؤدي إلى شد األربطة والعضالت المتصلة بالفقرات، في ا< أو التقوس>االنحناء  لعمود الفقري، وخصوصا
ً في إجھادھا، وبالتالي في الشعور بألم، ویتركز األلم في أسفل الظھر باعتبار أن ھذه المنطقة أكثر مناطق العمود  فیكون سببا

ً باالنحناء غیر السوي لوقت طویل، ویزداد الشع   ·ور باأللم عند نھایة یوم العملالفقري تأثرا

  ·ـ الحمل 2

في األشھر األخیرة من الحمل، یؤدي كبر حجم الرحم إلى إحداث جذب شدید لعضالت وأربطة الظھر، ولھذا السبب فإن آالم 
ً إذا كان في الرحم توأم أو إذا كان الجنین  الظھر من الشكاوى الشائعة عند الحوامل في األشھر األخیرة، وقد یكون األلم شدیدا
  ·كبیر الحجم، إذ یكون الشد الواقع على التراكیب المتصلة بالعمود الفقري أكبر، وعادة تزول آالم الظھر بعد الوضع

  ·ـ السمنة 3  

ال یعتقد أن السمنة في حد ذاتھا تؤدي إلى نشأة آالم الظھر، ولكن یعتقد أنھا من العوامل التي تھیئ المناخ لحدوث ھذه اآلالم، 
اآلالم بوجھ خاص عند ذوي البدانة الذین یستخدمون أحزمة الوسط لمالبسھم، إذ یضغط الحزام على الفقرات السفلى  وتحدث

على أي حال، فإن آالم العظام شائعة عند أھل السمنة بخاصة · في الظھر، وعلى التراكیب المتصلة بھا، فیؤدي إلى حدوث ألم
ً بسبب ثقل وزن أجسامھم بالنسبة إلى الھیكل  ً أن یكون مصدر األلم مزمنا   ·العظمي، ولذا فلیس غریبا

  ·ـ اإلجھاد 4  

كما یشعر اإلنسان باإلجھاد في عینیھ بعد ساعات طویلة من القراءة، وكما یشعر اإلنسان باإلجھاد في عضالت ساقیھ بعد   
ً إذ ا اشتمل ذلك العمل على المشي لمسافة طویلة، كذلك یشعر باإلجھاد في عضالت ظھره بعد یوم عمل طویل وخصوصا

ً تزول ھذه اآلالم بعد  انحناء متكرر في أوضاع خاطئة، وكلمة إجھاد في ھذه األحوال مرادفة للشعور بألم خفیف متواصل، غالبا
ً مع مقدار العمل ـ بمعنى أنھ كلما زاد العمل كلما زا· نوم مریح د لكن إذا تكرر اإلجھاد ربما تصبح اآلالم مزمنة، ومتناسبة طردا

  ·األلم

مثل سائقي >أكثر الناس عرضة آلالم الظھر المزمنة الناتجة من اإلجھاد ھن ربات البیوت، یلیھم محترفو قیادة السیارات 
ً في حدوث آالم · <سیارات األجرة والشاحنات فعملیات االنحناء المتكررة التي یتطلبھا القیام باألعمال المنزلیة یكون سببا

ً عندما یك ً كما في حال السھر على أسرة كبیرة العدد أو االھتمام بشؤون بیت الظھر، وخصوصا ون حجم تلك األعمال كبیرا



ً في مقعد القیادة لساعات طویلة، وبسبب انتباھھ الشدید إلى الطریق، · كبیر أما قائد سیارة األجرة أو الشاحنة، فإنھ یجلس مشدودا
، وألن قیادة سیارة في حد ذاتھا عمل یجھد، فطبیعي أن تنشأ آالم الظھر فإنھ قد ال ینتبھ لوضع ظھره الخاطئ في أثناء الجلوس

  ·عند إضافة وضع الجلوس الخاطئ إلى اإلجھاد

  ·القلق النفسي ـ 5  

َّى بلغة الطب النفسي  < الجھاز العصبي التلقائي>یؤدي إلى حث  anxiety neurosis< القلق النفسي>القلق، أو ما یسم
autonomic nervous system طاقة الجسم، عبر زیادة نشاط مختلف األجھزة < أو شحذ>، الذي یؤدي بدوره إلى استنفار

توتر >· واألعضاء، ومن ذلك عضالت الجسم، ویؤدي توتر العضالت المستمر إلى إجھادھا، وبالتالي حدوث ألم فیھا
ن بین ذلك عضالت العنق والظھر لذا یشكو المصاب من آالم في كل عضالت جسمھ، وم· <العضالت ھو انقباض خفیف فیھا

بصفة خاصة، وآالم الظھر لیست إال واحدة من عشرات شكاوى المرضى بالقلق النفسي، وقد یعي األطباء بالبحث عن سبب 
  ·!آالم المریض المتعددة دون العثور على علة عضویة

  ·ـ االكتئاب 6  

الناس مصاب بدرجة معتدلة من االكتئاب ال ترفعھم إلى ، فكثیر من depression< االكتئاب>من األمراض النفسیة الشائعة 
ً من  ً عریضا مصاف المرضى المحتاجین إلى عالج طبي، وھذه المجموعة من مصابي االكتئاب بدرجة معتدلة تشكل قطاعا

ً عضویة ! مرضى آالم الظھر إضافة إلى األعراض النفسیة، ومن < دون وجود علة حقیقیة>ذلك أن لالكتئاب أعراضا
  ·عراض العضویة الممیزة لالكتئاب الشعور بالتعب والھمود بسرعة بعد جھد بدني قلیل، وآالم الظھر المزمنةاأل

  التشخیص والعالج  

ً من وجود علة عضویة في الظھر    ً تخلو تماما العمود الفقري >من المثیر للدھشة أن أكثر أسباب آالم الظھر المزمنة شیوعا
  ھوالتراكیب التشریحیة الملحقة ب

ً عن الفطنة ودقة المالحظة، یلزم مساءلة المریض بصفة خاصة عن العوامل واألسباب التي تؤدي إلى نشأة آالم الظھر،    وفضال
ً معرفة مھنة المریض، وإنما یجب معرفة طبیعة العمل وكیفیة أدائھ، والساعات الیومیة المستنفذة فیھ، ویجب أن  فال تكفي مثال

َل المریض أسئلة مباشر ً إلى وجود أوضاع صحیحة وأخرى خاطئة للجلوس یُسأ ة عن أوضاعھ في الجلوس، وما إذا كان واعیا
  ·!والحركة

كذلك یفید معرفة توقیت حدوث اآلالم في تشخیص السبب، فآالم الظھر موجودة عند المصاب باالكتئاب طوال الوقت، وھي   
ر النھار تنشأ من أوضاع الجلوس الخاطئة ومن اإلجھاد، أما آالم أسوأ ما تكون في الصباح عند النھوض من النوم، بینما آالم آخ

ففي كل حاالت آالم · الظھر عند الحوامل فلیست لھا طبیعة ثابتة وال توقیت محدد، وشبیھ بذلك آالم الظھر عند مریض القلق
ع ذلك عدم إغفال فحص منھ لمعرفة السبب، لكن ینبغي م< االستجواب>الظھر المزمنة المذكورة، تكفي مساءلة المریض 

  :المریض لسببین

قد تكون ھناك علة عضویة في الظھر، أو موضع آخر في الجسم، تؤدي إلى اآلالم ـ مثل وجود التھاب في البنكریاس أو : األول  
ً خطأ · <المرارة< >الحویصلة المراریة>في  واإلخفاق في كشف علة عضویة بدعوى أن سبب شكوى المرض كان واضحا

  ·ال یقع فیھ أي طبیب یحرص على أداء عملھ بأمانةوھو یجب أ

فحص المریض یؤدي إلى طمأنتھ في حال مصابي القلق واالكتئاب، وطمأنة المریض إلى سالمتھ ركن أساسي في : الثاني  
  ·العالج

سن الطالع أن آالم الظھر المزمنة قابلة للعالج ودون تعاطي أي عقاقیر في أغلب الحاالت، فآالم الظ ھر الناشئة عن ومن حُ
ً لمجرد أن یتعود اإلنسان على الجلوس بھیئة صحیحة، والمقصود بالھیئة الصحیحة  أوضاع الجلوس الخاطئة سوف تختفي تماما

، بحیث تكون منطقة أسفل الظھر، وكذلك عضالت <أي مسنده الخلفي>أن یجلس اإلنسان وظھره مستند إلى جدار المقعد 



حتاج ھذا الوضع الصحیح في الجلوس إلى فترة من التعود قبل أن یصبح عادة تلقائیة، ومتى الساقین في استرخاء تام، وقد ی
د اإلنسان على الجلوس بھیئة صحیحة، فیجب أن یحرص على ذلك في كل أحوالھ َّ   ·تعو

ً متى تعلم اإلنسان استخدام جسمھ دون إفراط،    ومتى تعود على أما آالم الظھر الناشئة عن اإلجھاد، فھي كذلك ستختفي تماما
ً أو شبھ مستقیم وأغلب األعمال التي تستلزم ثني · ثني الظھر في وضع صحیح، وذلك بثني الركبتین واالحتفاظ بالجذع مستقیما

ً كامالً  اسم یطلق  trunk< الجذع>· الجذع، مثل تناول شيء من على األرض، یمكن أداؤھا بثني الركبتین دون ثني الجزع ثنیا
  ·الظھر< نھایة>العنق إلى أسفل < نھایة>م الواقع بین أسفل على الجزء من الجس

أما آالم الظھر عند الحوامل، فیمكن تخفیفھا باالستراحة لفترات قصیرة في أثناء النھار في وضع االستلقاء، وكذلك بالمشي في   
إلى وزن الجسم الطبیعي بالنسبة نعال أو أحذیة لیس لھا كعب عالغ، بینما تذھب آالم الظھر الناشئة عن السمنة عند الرجوع 

  ·<المقصود بالجنس ھنا الذكور أو اإلناث>للعمر والجنس، 

  ·!وفي حال االكتئاب والقلق النفسي، تزول آالم الظھر لمجرد عالج ھاتین الحالین ـ ولیس عند عالج أعراضھما  

التي یزاولھا اإلنسان بانتظام في المحافظة على لیاقة الجسم، وفي تقویة وفي كل الحاالت، تفید الریاضة البدنیة المعتدلة   
العضالت وأربطة المفاصل، كما أن تنویع النشاط الیومي یفید في التغلب على مشاعر الملل الناشئة عن الرتابة، وفي طرد 

لنوم خالي البال ـ إذا تمكنت من ذلك ـ سوف وفي النھایة فإن ا· التعب، وقد یفید حمام دافئ في آخر الیوم في الشعور باالسترخاء
  ·!یعید العافیة إلى بدنك المتعب، لتنھض في الیوم التالي موفور النشاط معافى من آالم الظھر

إذا استمرت آالم الظھر المزمنة لثالثة أسابیع متوالیة، على الرغم من اتباع اإلرشادات العالجیة المذكورة، فیتعین مراجعة   
  ·ي األمراض العصبیھطبیب متخصص ف

    
  یاسر متولى. د
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 الرقبة عملیات جراحة الغضروف البدیل في
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

یعانیھا الناس في العالم، وقد أصبحت تمثل ثمانین في المائة من مجموع اآلالم تعد آالم العمود الفقري من أكثر اآلالم التي 
وفي كثیر من االحیان تكون األسباب غیر معروفة، وقد تختفي ھذه االعراض بعد یوم او یومین من . باختالف أماكنھا ومسبباتھا

یانا تستمر األعراض بدون استجابة بل قد یتطور األلم وأح. الراحة أو بعد تناول أحد العقاقیر المضادة لاللتھاب والمخففة لأللم
وتمثل . مسببا تنمیال وضعفا واوجاعا في األطراف األربعة أو في بعضھا، حسب مستوى االصابة وموقعھا من العمود الفقري

ات والتھاب آالم أسفل الظھر ثلث حاالت آالم الظھر، ویعود معظمھا إلى اإلجھاد العضلي، التمزق العضلي، خشونة الفقر
وأكثر األسباب شیوعا الضغط على األعصاب، ویكون في الغالب سببھ انزالق غضروفي . غضاریفھا، أو االنزالق الغضروفي

ویتم تحدید السبب والتأكد من ). حیث یفصل بین كل فقرتین في العمود الفقري غضروف لیفي یساعد على مرونة الحركة(
المریض ووصفھ الدقیق لألعراض التي یعانیھا ثم بالفحص السریري ومن ثم عمل  التشخیص بواسطة اإلنصات الجید لشكوى

  .التحالیل المخبریة واألشعة العادیة والمغناطیسیة

أن اإلنزالقات الغضروفیة وتآكل الغضاریف بین الفقرات تعتبر من األمراض الشائعة، والتي انتشرت كثیرا في وقتنا    *
و    .لھذه المشاكل، بصفة عامة، ھي الثالثینات وما بعدھا وتزداد بالطبع مع تقدم العمرأن أكثر األعمار عرضة . الحاضر

ً أحیانا بالتنمیل أو   تكون بدایة ظھور األعراض عادة بشكوى المریض من ألم في أحد الطرفین العلویین أو السفلیین مصحوبا
وتقل حدة األلم وتزداد تبعا لعوامل . أسفل الظھرالضعف ویتوقف مكان األلم تبعا لموقع الغضروف المصاب في الرقبة أو 



إن العالج یبدأ عادة بالراحة وإعطاء المسكنات وأیضا االستعانة بجلسات العالج الطبیعي،    .كثیرة منھا الحركة أو بذل أي جھد
مدى الحاجة  وفي حالة عدم جدواه، یتم عرض المریض على جراح األعصاب لتقییم. وھذا ما یُطلق علیھ العالج التحفظي

  .للتدخل الجراحي

وحتى وقت قریب كان العالج الجراحي مقتصرا على تفتیت القرص الفقري المنفتق إلزالة الضغط عن الجذور العصبیة وإزالة 
الجزء من الغضروف الذي تسبب في ذلك الضغط، وینتھي مثل ھذا العمل الجراحي بفقدان جزء كبیر من الحركة في العمود 

  .قة اإلصابةالفقري في منط

  غضروف بدیل* 

 Artificial(مع التطور التقني الحدیث أصبح الخیار متاحا للجراحین الستخدام العالج عن طریق وضع غضروف بدیل   و
Cervical Disc .(وبالتالي . ومن األھمیة بمكان أن الغضروف البدیل جرى تعدیلھ لكي یؤدي نفس وظیفة الغضروف الطبیعي

  .الطبیعیة للعمود الفقري مثل االلتفات وثني الجذع وغیرھما من حركات الرقبة یسمح للمریض بالحركة

  .الجدیر بالذكر أن األعراض التي یشكو منھا المریض وھي األلم أو التنمیل سوف تتحسن تلقائیا بعد ھذه الجراحة

تعتبر العالج الجراحي األكثر شیوعا  ألف عملیة لتثبیت الفقرات العنقیة، وھي 200وتجرى في الوالیات المتحدة سنویا حوالي   
واستخداما لحاالت مرض تآكل الفقرات العنقیة، ویتم فیھا وضع رقعة عظمیة في الفراغ بین الفقرات وزراعة صفیحة معدنیة 

  .لتثبیت الفقرات بھدف إزالة األلم فقط

، فتوفر FDAلغذاء والدواء األمیركیة أما الطریقة المستحدثة وھي الغضروف البدیل، والتي تناقش حالیا من قبل إدارة ا
) قاعدة مجوفة(ویتكون الغضروف الصناعي من تصمیم یشبھ الكرة والمقبس . للمریض حریة الحركة الطبیعیة للفقرات العنقیة

قامت بتصنیعھ عدد من الشركات المشھورة في تصنیع األجھزة واآلالت الطبیة، ومنھا ما ھو مصنوع من عنصري التیتانیوم 
  .بولي إثیلین ومنھا ما تمت صناعتھ من مادة السیرامیكوال

وقد اثبتت العملیات بطریقة الغضروف البدیل، تفوقھا في الدراسات التي أجریت علیھا لتقییمھا من حیث السالمة، مقدرتھا على 
  .إزالة األلم، المدى الحركي، وارتفاع القرص الفقري

  یاسر متولى. د
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ِي للتغلب على آالم ).. Chiropractic(اإلرجاع الموضعي للفقرات  و َ َد علم وفن ی
 الفقري  العمود

By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

  یوظف في عالج االضطرابات الوظیفیة والفقرات القطنیة والعنقیة

ھو علم ممارسة التحریك الیدوي، وھو أحد » Chiropracticكیروبراكتیك «ات اإلرجاع الموضعي أو العالج التقویمي للفقر
نَى بصحة اإلنسان وأمراضھ، ویھتم ھذا العلم أساسا بدراسة العالقات المیكانیكیة بین عظام الجسم المختلفة  ْ فروع الطب التي تُع

عصاب والعضالت واألوعیة الدمویة، مما یتطلب خاصة العمود الفقري والحوض، كذلك یھتم بالروابط بین تلك العظام وبین األ
وقد انتشر ھذا العلم في معظم . دراسة مستفیضة لھذه األجھزة من الناحیة التشریحیة والفسیولوجیة، والباثولوجیة والكیمیائیة



أالستاذ . ق واسعأنحاء العالم وأصبح یدرس ویستخدم اآلن في الوالیات المتحدة األمیركیة وكندا وأوروبا واسترالیا على نطا
حول التطورات في ھذا  ألینوي في الوالیات المتحدة تحدث. الدكتور روبرت جونسون من جامعة نورث ویسترن في شیكاغو

جونسون عضو أساسي بالجمعیة األمیركیة للعالج الطبیعي المانحة لدرجة استشاري، وھو أحد أقطاب العالج . ود. المیدان
یعتبر رائدا من رواد التشخیص والعالج المیكانیكي للعمود الفقري، ولدیھ المھارات الیدویة الطبیعي بالوالیات المتحدة و

  .الخاصة للتعامل مع الفقرات
  تعدیل الفقرات* 

یستند على أن الجھاز العصبي یتحكم في كل خلیة من خالیا » العالج التقویمي للفقرات«جونسون إن ھذا التخصص . یقول د* 
عضاء، ویعمل على إزالة التداخل أو الخلل في الجھاز العصبي بتصحیح وضعیة الفقرات في العمود الجسم واألنسجة واأل

ُسمى    .»بالتعدیل«الفقري التي تحركت ألي سبب وذلك بالضغط بطرق معینة ولطیفة، ت

یات جراحیة باإلضافة إلى ویشیر إلى أن ھذا النوع من العنایة الطبیة والصحیة یتمیز بأنھ طبیعي، وال یعتمد على أدویة أو عمل
ٍ وسیطرةٍ من الجھاز العصبي، فالمالیین . أنھ یعالج سبب المشكلة ولیس فقط األعراض ویجعل الجسم ینظم نفسھ بنفسھ بضبط

ً إلى كل عضو من أعضاء الجسم وتؤكد اإلشارات . من التعلیمات تندفع من المخ الى األعصاب داخل العمود الفقري متجھة
وأقل خلل في أي فقرة من فقرات العمود الفقري تؤثر في عمل . األجھزة إلى المخ صحة عمل ھذه األجھزةالراجعة من ھذه 

والتعدیل الذي یجري على . الجھاز العصبي واإلشارات المنبعثة من والى الدماغ، وبالتالي تؤثر في األنسجة وعمل األعضاء
فالصحة دائما ترجع الى صحة الجھاز العصبي . طریقة الصحیحةالعمود الفقري یزید من فعالیة الجھاز العصبي وعملھ بال

  .وتحكمھ على الجسم

ومن المعروف أن آالم العظام تنتج عن حدوث إثارة داخلیة أو خارجیة مثل اإلثارة المیكانیكیة أو الحراریة أو الكیمیائیة أو 
حبطھ وتجعلھ أقل قدرة على التكیف مع الضغوط وھذه اإلثارات تجعل وظائف الجسم غیر طبیعیة وت.. الفیروسیة أو النفسیة

  .والمؤثرات الجدیدة

ً أن الحوادث والسقوط أو اإلجھاد الشدید للعمود الفقري وكذلك بعض العوامل المختلفة األخرى التي تؤدي  ومن المعروف أیضا
موضعي طفیف أو عدم انتظام فقرة أو أكثر من الفقرات قد یسبب إثارة لجذور أعصاب النخاع الشوكي، وھذا إلى حدوث تغیر 

  .بالتالي یسبب اضطرابات لوظائف الجسم الدقیقة فیجعلھ عرضة لألمراض

  ھدف العالج* 

ل على النشاط الفسیولوجي د یاسر متولى أن ھذا العلم یھدف إلى الحصو  .یقول أ» كیروبراكتیك«وعن أھداف تطبیق علم * 
ً الستخدام  األمثل للجسم بواسطة اصالح أي عالقة غیر طبیعیة بین أجزاء الجسم المختلفة وذلك بجعل الجسم أكثر استعدادا

  .قدراتھ الذاتیة ألداء وظائفھ الطبیعیة بطریقة سلیمة

الجسم أكثر مقاومة لأللم وذلك بواسطة تحریك وأن تطبیق كیروبراكتیك یعمل على إزالة األعراض العصبیة الطارئة مما یجعل 
ویتم التحریك بوضع الیدین واألصابع . جزء معین من العمود الفقري ال یؤدي الوظیفة المتجانسة المطلوبة مع باقي األجزاء

ضغط مقنن لتلیین األربطة والعضالت المسؤولة عن انحراف العظام، بقوة محسوبة بدقة على أسس میكانیكیة تشریحیة، وھذا ال
لتعود العظام والمفاصل إلى شكلھا الطبیعي، ویتم التحریك بدرجة أكبر من التي یستطیع المریض القیام بھا بنفسھ في حدود 

  .اإلمكانات التشریحیة للعظام واألربطة

  الفحص والتشخیص* 

طن، كما یتم فحص العظام إن الفحص یتم عادة في أربعة أوضاع، ھي الوقوف والجلوس والرقاد على الظھر وعلى الب   *
  .واألعصاب واألربطة واألنسجة الرخوة والجھاز األساسي للجسم والفحص باألشعة والفحص المعملي بعد ذلك

ویجب أن تشمل . و لتحقیق ذلك، یجب أن نھتم بمكونات الظھر من عظام وأربطة وعضالت وأعصاب وأنسجة رخوة
وضرورة عمل تقیم میكانیكي للعمود الفقري والحوض، وتقییم للجھاز الفحوصات القصة المرضیة وبدایة األلم ونوعھ، 



العصبي والعظمي وما یحیط بھما من أربطة وأنسجة، وعمل فحص بأشعة إكس لقیاس زوایا الفقرات وعالقتھا ببعضھا 
تؤثر ودرجات میل الحوض، وتصویر المریض في وضع الوقوف حتى یقع العمود الفقري والحوض تحت نفس القوة التي 

  .علیھما أثناء عملھما

والھدف من ھذا الفحص ھو تحدید إمكانیة عالج الحالة بالتحریك الیدوي أم أنھا تحتاج إلى عالج آخر، وعند الفحص یجب 
  .تحلیل شكوى المریض بالتفصیل

وأیضا موضعھ، وھل ) ثابتا أو متقطعا(ومثال ذلك أنھ عند اإلحساس باأللم أو حدوث تنمیل فیجب معرفة صفتھ و سببھ إذا كان 
وكذلك زمن استمرار األلم وتطوره وعدد المرات التي یحدث فیھا . ینتشر تأثیره لمكان آخر، ومتى یزید، ومتى یقل، ومتى یبدأ

وھناك . والمدة بین كل نوبة وأخرى وھل ھناك تشخیص سابق أو أمراض واضطرابات أخرى سابقة ومتشابھة قد حدثت أم ال
جمیع الغدد واألعضاء الداخلیة تستقبل األعصاب من المخ أو النخاع الشوكي، وبالتحكم في ھذه حاالت أخرى حیث إن 

  .األعصاب یمكن التحكم في الغدد واألعصاب بالكیروبراكتیك

االستخدامات وأھم استخدامات الكیروبراكتیك في عالج االضطرابات الوظیفبة للعمود الفقري تنحصر في ثالثة استخدامات، * 
اضطرابات الفقرات العنقیة والتي تتمثل في تشنج الرقبة الحاد وآالم الرقبة المصاحبة ألمراض الغضروف البین : والأ: ھي

  .فقري والناشيء عن عدم التوافق بین الفقرات العنقیة

م المصاحبة اضطرابات الفقرات الصدریة وتشمل اآلالم الحادة والمزمنة بالفقرات وآالم األعصاب بین الضلوع واآلال: ثانیا
  .وكذلك بعض حاالت الدوار والصداع، خاصة خلف الرأس. ألمراض الغضروف

  ).عرق النسا(اضطرابات الفقرات القطنیة، مثل اللمباجو الحاد والمزمن، وتوتر العصب الوركي : ثالثا

  یاسر متولى. د
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 الرقبة وعالج ألم اسباب
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

  من أسبابھ التواء العضالت واألربطة والتھاب الفقرات والمفاصل فیھا
    

) وذلك لتیسیر الحركة(ولكونھا األقل حمایة من الفقرات األخرى . من المعروف أن الرقبة ھي أكثر أجزاء العمود الفقري حركة
ً، ان آالم الرقبة من المشاكل الصحیة . ي األكثر تعرضا لإلصابة واأللمكالفقرات الصدریة والقطنیة، فھ ومن المعروف أیضا

  .المنتشرة، حیث ال یكاد یوجد شخص إال ویشكو منھا في وقت ما خالل حیاتھ

  أسباب آالم الرقبة* 

لك عبر اإلفراط في من أھم األسباب، العادات المكتسبة للشخص، التي تسبب اإلجھاد المستمر لعضالت الرقبة، وذ* 
استخدامھا، كقضاء ساعات طویلة خلف عجلة القیادة، أو أمام الكومبیوتر، أو في المكتب، وأیضا بسبب العدید من العادات 

الوضع الصحیح للرقبة أثناء السیر أو الجلوس أن یكون الرأس متعامدا . الخاطئة المكتسبة في طریقة الجلوس أو السیر أو النوم
ً نحو . الالتیني Tف مع الجسم كحر ولكن ما یحدث أثناء السیر مثال، أن ینظر الشخص إلى األمام، وتلقائیا یصبح الرأس مائال

ً على عضالت العنق وعضالت الظھر العلویة. األمام ً عن خط االستقامة یلقي عبئا . ومع ثقل الرأس فإن دفعھ نحو األمام بعیدا
الرخوة مثل التواء العضالت واألربطة، خشونة الفقرات، التھاب الفقرات وھنالك أسباب عضویة منھا، إصابات األنسجة 



ومفاصل الرقبة كما ھو الحال في مرض التھاب الفقرات التیبسي أو التھاب المفاصل الروماتویدي، اعتالل جذور األعصاب 
ً الناتجة عن ھشاشة العظام، أورام العظام وااللتھا بات المیكروبیة، االنزالق وتضیق القناة الشوكیة، الكسور خصوصا

الغضروفي، الروماتیزمي الالمفصلي والتھاب ألیاف العضالت، أو بسبب أمراض أخرى كاضطرابات الغدة الدرقیة على سبیل 
  .المثال

  أعراض آالم الرقبة* 

ل لفترة طویلة یشكو المریض من ألم شدید في الرقبة مع تیبس وتصلب في العضالت، وقد تزداد األعراض مع استمرار العم*   
وقد یالحظ المریض وجود صوت احتكاك أو فرقعة مع حركة الرقبة، كما یصاب بالدوار أو . في وضع الجلوس أو الوقوف

ومع الضغط . الصداع، وقد ینتشر ألم العنق إلى الكتف، الذراع، الساعد، أو مؤخرة الرأس، أعلى الظھر، وبین لوحي الكتف
نقیة، قد یشعر المریض بالتنمیل أو األلم أو الضعف في عضالت الذراعین والیدین على جذور األعصاب بالفقرات الع

  .واألصابع

  متى یجب استشارة الطبیب؟* 

عادة ما یكون تشخیص التھاب العضالت ذاتیا سھال، النھ یأتي بعد القیام بنشاط ما على مدى ساعات طویلة أو بعد فترة من * 
وعادة ما تتحسن . ذ أوضاع تلقي بجھد كبیر على عضالت العنق وعلى مدى فترة طویلةاإلفراط في استخدامھا، أو بعد اتخا

وینبغي استشارة الطبیب إذا لم تتحسن تلك اآلالم خالل . العضالت من تلقاء نفسھا في غضون بضعة أیام إلى بضعة أسابیع
أو العنق، أو امتدت اآلالم إلى الكتفین أو إلى  أسبوع أو اثنین على األكثر، أو إذا حصل األلم بسبب إصابة ما، كارتطام الرأس

ومن األمور األخرى التي تستدعي الذھاب إلى الطبیب مباشرة، . األسفل نحو الذراع، أو صاحبھا تخدر أو تنمیل في األصابع
  .صدرالضعف في الذراع أو الساق، أو استمرار األلم، خاصة أثناء النوم، أو الشعور بألم العنق یصاحبھ ألم في ال

  نصائح للتخلص من األلم   *

  ـ الوقوف 1

ً على الغضاریف واألربطة والعضالت في العنق   - ً إضافیا الوقوف المترھل والرأس والكتفان المائالن لألمام، تضع حمال
  .وأعلى الظھر وبالتالي تزید من خطر اإلصابة بألم العنق

السیر لبضع خطوات عند الوقوف لفترة طویلة، فالوقوف الثابت ـ .  Tـ الحرص على الوقوف مرفوع القامة على شكل حرف 
  .لفترات طویلة یؤدى إلى إجھاد العضالت واألربطة في منطقة العنق

  .ـ الوقوف الثابت لفترة طویلة یسبب إجھاد العضالت واألربطة في منطقة العنق

  .الحاجة للوقوف الطویل أثناء العمل أو في المنزلـ استخدم كرسیا صغیرا قلیل االرتفاع، لتناوب وضع إحدى قدمیك علیھ عند 

  ـ الجلوس 2

ـ الحرص على عدم الجلوس المتكرر على األرض في أي وضع، فھذا األمر یزید من حدة الضغط على الغضاریف واألربطة   
  .العنقیة

  .ـ تجنب الجلوس على األرض في وضع التربع أو القرفصاء أو غیرھا

تناول الطعام، أو مشاھدة التلفزیون، في وضع زاویة قائمة مع الكرسي مع الحرص على عدم ترك  ـ الجلوس على الكرسي أثناء
  .فراغ بین أسفل الظھر والكرسي



 ً ً . ـ وضع مسند ظھر طبي للمحافظة على الجذع مستقیما ـ . ـ استخدام الكراسي المنزلیة الجیدة وتجنب الوثیرة أو اللینة جدا
  .بعض التمرینات الخفیفة التي تقلل من تأثیر الجلوس لفترة طویلةالوقوف كل نصف ساعة ومزاولة 

  ـ العمل المكتبي 3

ً . ـ عدم االنحناء عند منتصف الجذع   ) إن كنت تستخدمھا والیمنى والعكس(وضع الذراع الیسرى . حافظ على الجذع مستقیما
 ً   .على طاولة المكتب لالرتكاز وللمساعدة على إبقاء الجذع مستقیما

ً لتعلیمات اختصاصي العالج الطبیعي 30وف كل ـ الوق   .دقیقة ومزاولة التمرینات المنشطة للعضالت تبعا

  .ـ مزاولة تمرینات العنق العالجیة عند الجلوس لفترة طویلة في المكتب

  ـ النـــوم 4

انحناء الرقبة في وضع  الحرص على استخدم وسادة طبیة جیدة تحافظ على. ـ یجب االھتمام بأسلوب النوم ومواصفات الوسادة  
  .جید

  .ـ من الممكن وضع منشفة مطویة داخل الوسادة من الداخل لتسند الرقبة إذا لم تتوفر وسادة طبیة

ً من الكتف في وضع یسند العنق عند النوم على الجانب أو الظھر   .ـ تعدیل حجم وموقع المنشفة داخل الوسادة قریبا

  .تفعةـ عدم استخدام الوسادة اللینة أو المر

ـ التخلص من عادة النوم على البطن بوسادة أو من دون وسادة، لما یسببھ النوم على البطن من شد العضالت واألربطة العنقیة 
  .وبالتالي من احتمال اإلصابة بألم العنق

  األسباب* 

  .ـ الجلوس على األرض كعادة اجتماعیة  

  .ـ الجلوس البعید عن ظھر الكرسي

  .الحاد لألمام أثناء العمل المكتبي أو القراءة ـ التحدب أو االنحناء

  .ـ عیوب القوام ومنھا الرأس والكتفان المائالن لألمام

  .التآكل المبكر أو الحاد للغضاریف الفقریة. ـ الظھر المحدب

  .ـ االنزالق الغضروفي والضغط على الجذور العصبیة

  .ـ التلیف العضلي المزمن

  :وللتقلیل من ألم العنق في المنزل. تمزق العضالت واألربطة العنقیةـ شد و. ـ قصور المرونة العضلیة

  .ـ الحفاظ على القوام في وضع مستقیم



  .ـ تناول األدویة تبعا لوصف الطبیب المعالج

  .ـ مزاولة التمارین الریاضیة كما حددت من قبل اختصاصي العالج الطبیعي

الكمادات الدافئة في حالة األلم المزمن، مع الحرص على عدم مالمسة الكمادات للجلد ـ استخدم الكمادات الباردة عند األلم الحاد، 
  .بشكل مباشر

  یاسر متولى. د  
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