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 هو أمل أسفل الظهر املزمن؟ ما

إذا استمر لفرتة أكثر من ثالثة  ًايعترب أمل أسفل الظهر مزمن

أشهر. وقد ينشأ أمل أسفل الظهر املزمن من إصابات أو أمراض 

أو مشاكل تصيب العظام )الفقرات( أو األربطة أو املفاصل أو 

 العضالت.

هناك اختالف كبري يف أشكال ظهور األمل بني املرضى، إذ قد 

يبدو كأمل يف العظام أو أمل عضالت أو أمل أعصاب. كما أن 

اإلحساس باألمل قد خيتلف من مريض ألخر. فعلى سبيل 

املثال قد يشعر املريض بأمل أو وجع أو حرق أو طعن أو خنز، 

أو يكون حمددا  وقد يكون هذا األمل حادا أو كليال )غري حاد(،

 بوضوح أو غامضا. وقد ترتاوح شدته من اخلفيف إىل الشديد.

يف كثري من األحيان ال يكون مصدر األمل معروفا أو يتعذر 

بل قد تكون احلقيقة يف بعض األحيان أن   حتديده بوضوح.

مسببات األمل )املرض أو اإلصابة( قد زالت وشفيت متامًا ومل 

يزال يعاني من األمل. يعترب تعد موجودة ولكن املريض ال

الشعور بهذا األمل حقيقي حتى وأن زالت مسبباته أو كانت غري 

لذلك جيب على مقدمي الرعاية الصحية أن يتعاملوا  واضحة.

 مع األمل على أنه حقيقي بصرف النظر عن مسبباته.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي مسببات األمل املزمن؟

قد ينشأ أمل أسفل الظهر املزمن عن مسببات خمتلفة 

كاإلصابات أو أمراض أو مشاكل تصيب مكونات العمود 

وعضالت  وأربطة ومفاصلالفقري من عظام )فقرات( 

احلبل الشوكي. ُيرسل املكان املصاب من كذلك وأعصاب و

احلبل الشوكي حتى  برًةعا إشارة خالل النهايات العصبية

 تصل إىل الدماغ والذي بدوره ُيصنف هذه اإلشارة على أنها أمل.

حتاول نظريات كثرية ومتنوعة تفسري األمل املزمن. بينما ال 

تزال تفاصيل طريقة حدوث األمل غري مفهومة، إال أنه 

وبصورة عامة يعتقد البعض أن مسارات نقل إشارات األمل من 

احلبل الشوكي إىل الدماغ تصبح  عرب ة خالل النهايات العصبي

 شديدة احلساسية واليت بدورها قد تزيد من شدة األمل.

فعلى سبيل املثال قد يشعر املريض باألمل من إشارات غري مؤملة 

يف األحوال العادية كاللمس اخلفيف وذلك نتيجة مضاعفتها 

 أو تغيريها عن طريق هذه املسارات العصبية شديدة احلساسية.

بعض االحيان، تستمر املسارات العصبية شديدة احلساسية  يف

يف إرسال اإلشارات إىل الدماغ حتى وإن زالت املسببات الرئيسية 

كاإلصابة أو املرض. وقد يستمر شعور املريض باألمل كاألمل 

احلقيقي أو أكثر شدة من األمل الذي تسببت به اإلصابة أو 

 املرض.

حاسب قدمية تعرض نفس تصور أن هناك شاشة تلفاز أو  

الصورة باستمرار وبعد إغالق الشاشة "تنطبع" الصورة عليها. 

وتنطبق تلك الفكرة على األمل املزمن حيث يستمر الشعور 

باألمل لدى املرضى حتى بعد شفاء واختفاء مسبباته الرئيسية 

متامًا. بالرغم من أن هذا الشرح يعد شرحًا مبسطا جدًا، إال أنه 

 توضيح املفهوم األساسي.ُيساعد على 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف يتم تشخيص أمل أسفل 

 الظهر املزمن؟

كما ذكر أعاله ُيعّرف أمل أسفل الظهر املزمن على أنه أمل يف  

الظهر استمر ألكثر من ثالثة أشهر. لذلك أثناء تقييم أمل 

الظهر املزمن، جتدر اإلشارة بأهمية استبعاد احتمال وجود 

وأمراض قد تتسبب يف األمل واليت قد تعرض املريض إصابات 

ملزيد من الضرر يف حالة أهمل عالجها أو دون أخذها يف 

االعتبار. كما أن خطوة توضيح التشخيص مهمة جدًا يف 

 إجياد الربنامج ملعاجلة األمل.

من أهم عناصر تقييم األمل هو حصول الطبيب املتخصص 

ض واجراء فحص واملؤهل على تاريخ طيب مفصل للمري

سريري شامل. ويف كثري من األحيان من خالل التاريخ الطيب 

والفحص السريري فقط ُيمكن للطبيب تشخيص املريض 

بإصابته مبرض خطري أو استبعاد ذلك. وهذا ال يعين بالضرورة 

أن عدم وجود تشخيص حمدد يتطلب إجراء املزيد من 

تضيف شيئا  الفحوصات الغري ضرورية ال، علما أن الفحوصات 

مامل يتوصل مقدم الرعاية الصحية لنتائج عن طريق 

الفحص السريري )حقيقًة أن الفحوصات الغري ضرورية 

ليست مكلفة فقط بل قد ُتعرضك ملخاطر ممكن الوقاية منها 

 كمخاطر التعرض لألشعة(.

إذا مل يشعر مقدم الرعاية الصحية أن هناك حاجة ملحة 

مبنية على نتائج التاريخ الطيب إلجراء املزيد من الفحوصات 

والفحص السريري، سيقوم مبناقشة الفحوصات املناسبة اليت 

سيتم إجراؤها. وقد تشمل الفحوصات فحوصات الدم واألشعة، 

وتصوير العظام واألشعة املقطعية وأشعة الرنني املغناطيسي، 

واحلقن التشخيصية، وختطيط كهرباء العضالت، 

 قة.وفحوصات أخرى كثرية ودقي

وبعد التقييم السريري والفحوصات ال  حياناألكثري من يف 

ميكن حتديد سبب رئيسي واضح لألمل. وبالرغم من ذلك يعد 

إذا مت استبعاد األمراض اليت قد ُتعرض املريض  ًاسليم ًاتقييم

 للخطر يف حال عدم عالجها.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهي ُطُرق العالج املتوفرة؟م

 
قد ختتلف ُطُرق عالج أمل أسفل الظهر املزمن بشكل كبري بناًء 

على نوع األمل ومسبباته. فإن وجد سبب رئيسي لألمل وكان 

للعالج فيجب معاجلته. بينما عند تعذر معرفة السبب  قاباًل

، يصعب عالجه فيجب عالج األعراضكان  الرئيسي لألمل أو 

حينئٍذ تكون أهداف العالج ختفيف األمل وحتسني جودة احلياة 

 ورفع مستوى األداء الوظيفي.

العالج :فئات عامة خمتلفة منها ليصنف عالج األمل املزمن 

الطبيعي واألدوية ومهارات القدرة على التعايش مع األمل 

والتدخل اجلراحي والطب البديل. عليه سيقوم مقدم الرعاية 

م برنامج مكون من هذه اخليارات العامة الصحية بتصمي

 لتلبية احتياجات املريض على أفضل وجه ممكن.

يشمل العالج الطبيعي لعالج األمل املزمن ما يلي: تعليم املريض 

وجمموعة متنوعة من متارين اإلطالة وتقوية ، وتثقيفه 

العضالت وأساليب العالج اليدوي )كالثلج واحلرارة وحتفيز 

ئي عن طريق اجللد والتصوير باملوجات فوق العصب الكهربا

الصوتية إىل آخره(. ويف أحيانًا كثرية تقدم طرق العالج 

احلركية اليت يستطيع املريض ممارستها بنفسه كتمارين 

اإلطالة ومتارين رفع قدرة حتمل العضالت نتائج طويلة 

األمد. علمًا أن هذه التمارين صممت لرفع القدرة على الثبات 

ن وقدرة التحمل العضلي باألماكن اليت تتعرض والتواز

جلهد عالي يف الظهر. كما أنها تعمل على مقاومة تقليل 

اللياقة البدنية الناجتة عن قلة احلركة. ويتم عمل متارين 

خاصة باملريض مبا يتناسب مع قدراته ونوع أمل الظهر الذي 

 يشكو منه.

تعددة ومتنوعة األدوية املعمول بها لعالج أمل الظهر املزمن م

حيث تصنف لعدة فئات خمتلفة منها األدوية الغري خمدرة 

 واألدوية املخدرة نادرة االستخدام.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيطرة على يف ال  ستريويديةتساعد مضادات االلتهاب غري اإل

األمل وختفيف االلتهاب )للحصول على مزيد من املعلومات عن 

راجع كتيب تثقيف املرضى  الستعماهلاالطريقة الصحيحة 

ستريويدية،(. كما أن حول أدوية مضادات االلتهاب غري اإل

األدوية املرخية للعضالت تساعد يف السيطرة على األمل املزمن 

خرى املسكنة لألمل. ُتستعمل وقد تزيد من فعالية األدوية األ

ومضادات  االكتئابمضادات مثل  أيضًا أدوية مثبتة لألعصاب

ملعاجلة اآلالم الناشئة عن األعصاب. مجيع هذه  التشنجات

األدوية هلا أعراض وتفاعالت خمتلفة حمتمل حدوثها لذلك 

  ينبغي على مقدم الرعاية الصحية أن يراقبها بتمعن.

من أهم طرق عالج أمل الظهر املزمن تعترب مهارات التعايش 

حيث أن األمل املزمن يؤثر وبصورة مباشرة على مجيع نواحي 

احلياة. فمثاًل يؤثر األمل على املزاج، واملزاج يؤثر يف القدرة على 

التعايش مع األمل. كما يؤثر األمل أيضا على العالقات مع 

ناسبة اآلخرين. وهلذا السبب يعترب تعلم مهارات التعايش امل

 ًاقيم ًاواإلحباط أمر واالنفعاالت واالكتئابللتعامل مع القلق 

جدًا. زيارة متخصصني مدربني يف السيطرة على األمل أو 

متخصصني يف علم النفس أو أطباء نفسيني تزيد وبشكل 

كبري من فعالية عالج أمل الظهر املزمن )ملزيد من املعلومات 

 (.مل الظهر " لنفسية ألاملعاناة اراجع كتيب تثقيف املرضى "
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قد يستخدم التدخل اجلراحي لعالج األمل املزمن والذي يرتاوح 

ما بني عمليات حقن وعمليات جراحية. قد تكون أحيانًا زراعة 

األجهزة الطبية مفيدة يف عالج األمل املزمن. جيب على املريض 

تدخل جراحي مع مقدم الرعاية مناقشة اضرار وفوائد أي 

 الصحية وعادًة يكون من املفيد احلصول على رأي آخر.

يوفر الطب البديل خيارات متنوعة ُتساعد أحيانٍا يف عالج األمل 

املزمن. هذه اخليارات تشمل الوخز باإلبر وبرامج تغذية 

واملغناطيس وخيارات أخرى متعددة. جيب على املريض 

اشكال الطب البديل مع مقدم  مناقشة ذلك وأي شكل من

الرعاية الصحية للتأكد من فعاليتها مع طرق عالج األمل 

 األخرى.

جيب على املريض التأكد من فهم أي عالج يقدم له، فعليه 

طرح األسئلة إذا كان هناك أمر ما غري واضح. أيضًا تقدم 

من املطويات  العديد السعودية للعمود الفقريمجعية 

حة العمود الفقري جلعل املرضى شركاء التثقيفية عن جرا

 يف تقديم الرعاية ألنفسهم.
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