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 الصحي

 

زمن؟ما هو األمل امل

يصنف أمل أسفل الظهر بأنه أمل مزمن إذا ما كانت فرتة األمل 

اليت يعاني منها املريض تزيد عن ثالثة أشهر. وقد ينشأ األمل 

املزمن من إصابة أو مرض أو ضغوطات على أجزاء خمتلفة 

خيتلف نوع األمل ويظهر على أنه أمل من اجلسم. كما قد 

عظمي أو أمل عصيب أو أمل عضلي وختتلف درجته أيضًا. فعلي 

سبيل املثال، قد يظهر األمل كَوجع أو حرقان أو وخز أو تنميل 

حاد أو خفيف، كما وقد يشعر املريض بالتنميل بشكل واضح 

أو غري واضح. وترتاوح حدة األمل كذلك ما بني خفيف وشديد

ولكن يف أحيان كثري ال ميكن حتديد مصدر األمل بشكل 

واضح. ويف واقع األمر، غالبًا ما تكون احلالة أو اإلصابة اليت 

تسببت باألمل قد تعافت متاماً وال يوجد هلا أي أثر، ولكن ال يزال 

األمل مستمرًا. وبالرغم من تعايف مصدر األمل متامًا أو أصبح 

تشعر به حقيقيًا. لذا فعلى مقدم  غري واضحًا، فإن األمل الذي

الرعاية الذي تتعاجل لديه أخذ حقيقة ذلك بعني االعتبار 

بغض النظر عن أسبابه.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهي مسببات أمل أسفل 

 الظهر املزمن؟

، وقد تنجم عن أمراض اب أمل أسفل الظهر املزمن متعددةأسب

من هيكل اجلسم  أو إصابات أو ضغوطات على أجزاء خمتلفة

كالعظام أو العضالت أو األربطة أو املفاصل أو األعصاب أو 

العمود الفقري، حيث يرسل اهليكل املصاب إشارة من خالل 

نهايات األعصاب إىل احلبل الشوكي ومنها إىل الدماغ الذي 

 يسجلها على أنها أمل

حاولت العديد من النظريات شرح أسباب األمل املزمن. لكن ال 

رف حتى اآلن آليته بشكل كامل. وبشكل عام يعتقد أن يع

املسارات العصبية اليت حتمل إشارات األمل من النهايات 

العصبية إىل الدماغ من خالل احلبل الشوكي تصبح حساسة. 

وقد تزيد نسبة حساسية هذه املسارات العصبية لألمل 

مبقارنتها مع مصدر األمل. لذا تؤدي املسارات العصبية إىل 

فاقم أو تغيري احملفزات اليت يف العادة ال تسبب األمل، كاللمس ت

اخلفيف مثاًل، وبالتالي تتحول إىل شعور باألمل. ويف أحيان 

التعايف من اإلصابة أو املرض، تستمر  دكثرية وحتى بع

املسارات العصبية احلساسة يف نقل اإلشارات إىل الدماغ. 

األحيان أمل أسوأ من  وتسبب هذه اإلشارات أملًا حقيقيًا وبعض

 األمل الناجم عن اإلصابة األساسية أو املرض

ختيل شاشة تلفاز أو حاسب قديم تعرض نفس الصور 

باستمرار،  وبعد إغالق الشاشة "تنطبع" هذه الصور عليها. 

وتنطبق الفكرة نفسها على األمل املزمن، فبعد التعايف من 

شعور باألمل بشكل مصدر األمل الرئيسي أو اختفائه سيستمر ال

مزمن. وبالرغم من أن هذا شرح مبسطًا ملا قد يواجهه مريض 

األمل املزمن، إال أنه يفي بشرح املفهوم األساسي له.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفل الظهر كيف ُيشخص أمل أ

املزمن؟

زمن على أنه أمل كما ذكر أعاله، يصنف أمل أسفل الظهر امل

يف الظهر زادت فرتة األمل عن ثالثة أشهر.  ومن الضروري 

خالل فرتة تقييم األمل استبعاد أية إصابات أو أمراض قد 

تعرضك للمزيد من اإلصابات يف حال عدم معاجلتها أو 

التعامل معها. ويعترب توضيح التشخيص خطوة أساسية 

 نشاء الربنامج املناسب ملعاجلة األمل. إل

أحد أهم خطوات تقييم احلالة هو قيام خمتص مبعرفة 

التاريخ املرضي للمريض وإجراء فحص جسدي كامل 

وشامل، ألنه من خالل  هاذين اإلجراءين ميكن للمختص 

تشخيص املريض بإصابة أو مبعاناته من مرض ما أو استبعاد 

خيص احلالة بشكل واضح ال يعين ذلك  متامًا. إال أن عدم تش

ذلك بالضرورة إجراء املزيد من الفحوصات.  مع العلم أن 

الفحوصات لن تضيف معلومات  مل يكتشفها مقدم الرعاية من 

خالل الفحص اجلسدي. )ويف واقع األمر، ال تعترب الفحوصات 

السريرية مكلفة فحسب، بل قد تعرضت ملخاطر غري 

 ضرورية أو حتى إشاعات(. 

إذا ما شعر مقدم الرعاية ضرورة إجراء املزيد من الفحوصات 

بناء على نتائج الفحص السريري والتاريخ املرضي، سيقوم 

مبناقشة الفحوصات املناسب إجراؤها. وقد تشمل الفحوصات 

سحب الدم، وفحوصات إشعاعية )األشعة السينية(، والرنني 

 وحقن تشخيصية، والتخطيط العضلياملغناطيسي، 

 لكهربائي والعديد من الفحوصات املتخصصة األخرى.  ا

ويف أحيانًا كثرية، ال ميكن حتديد سبب األمل عند اكتمال 

الفحوصات. وبالرغم من ذلك، يعترب التقييم ناجحًا  إذا ما مت 

استبعاد هذه اإلجراءات اليت ميكنها أن تعرضك للمخاطر إذا ما 

 مل يتم معاجلتها. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هي العالجات املتوفرة؟

ختتلف أنواع عالجات أمل أسفل الظهر الزمن على حسب نوع 

األمل ومصدره. لدى حتديد مصدر األمل، ميكن يف هذه احلالة 

معاجلة سبب األمل. بينما يف حال عدم معرفة  مصدر األمل أو 

ال ميكن معاجلته، فيتم يف هذه احلالة معاجلة األعراض.  

وبناء على ذلك تكون أهداف املعاجلة هي ختفيف األمل 

 وحتسني التعايش مع األمل وزيادة الفعالية

تشمل أنواع العالجات أمل أسفل الظهر املزمن أنواعًا خمتلفة، 

منها العالج الطبيعي واألدوية ومهارات التأقلم وإجراءات 

ة طبية ومساعدة عالجية متنوعة. وعادة ما يقوم مقدم الرعاي

بتصميم برنامج عالجي يشمل جمموعة من هذه اخليارات 

 العامة واليت تناسب احتياجاتك

يشمل العالج الطبيعي توعية املريض ومتارين التمدد 

واملقاومة وعالجات يدوية ومنطية )كوضع الثلج، وكمادات 

ساخنة، والتحفيز العصيب الكهربائي عرب اجللد، واملوجات فوق 

عاجلة األمل. وعادة ما تعد العالجات النشطة الصوتية... إخل( مل

اليت ميكنك االستمرار بها بنفسك كممارسة التمارين 

الرياضية ومتارين املقاومة من أكثر العالجات اليت تبقى 

آثارها دائمة ومستمرة على مدى طويل. وتصمم التمارين 

الرياضية ومتارين املقاومة لزيادة التوازن والقوة حول مناطق 

طات يف الظهر.  كما تساعد هذه األنواع من الربامج الضغو

العالجية على جتنب انعدام التأقلم مع األمل الذي ينجم عادة 

من قلة احلركة. وتصمم التمارين بشكل خاص مع قدراتك 

ونوع األمل الذي تعاني منها.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األدوية املستخدمة ملعاجلة أمل أسفل الظهر  تتعدد وتتنوع

املزمن، حيث حتدد من ضمن فئات عدة ومنها األدوية غري 

 واليت نادرًا ما يتم وصفها للمريض -املخدرة واألدوية املخدرة 

تساعد األدوية املضادة لاللتهاب غري الستريويدية على 

ى السيطرة على األمل وختفيف االلتهاب. )أرجو االطالع عل

نشرة األدوية املضادة لاللتهاب غري الستريويدية الصادرة من 

اجلمعية للحصول على املزيد من املعلومات عن االستخدام 

األمثل هلذا النوع من األدوية(.  كما تساعد األدوية املرخية 

للعضالت على ختفيف األمل املزمن وقد تساعد على تعزيز آثار 

أدوية استقرار األعصاب أدوية األمل األخرى. كما تستخدم 

)األدوية املضادة لالكتئاب واملضادة للصرع( ملعاجلة األمل 

العصيب. واجلدير بالذكر أن لدى مجيع هذه األدوية آثار 

جانبية وتفاعالت عدة، لذا يتوجب على مقدم الرعاية 

 مراقبتها بدقة

تعترب مهارات التأقلم ضرورية جدًا لتسهيل التعامل مع أمل 

ظهر املزمن. حيث أن األمل املزمن يؤثر على مجيع أسفل ال

جوانب احلياة وعلى رأسها املزاج الذي بدوره يؤثر على قدرتك 

على التأقلم مع األمل، كما يؤثر األمل املزمن على تفاعلك على 

اآلخرين. هلذا السبب يعد تعلم مهارات التأقلم مع القلق 

ا تساعد زيارة واالكتئاب وتهيج واإلحباط ضروريًا جدًا. لذ

أخصائي عالج األمل أو أخصائي عالج نفسي أو طبيب نفسي 

على معاجلة أمل أسفل الظهر املزمن )أرجو االطالع على نشرة 

أمل الظهر ومشاعرك الصادرة من اجلمعية للحصول على 

املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع(.

يتبع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتبع

ميكن لإلجراءات اليت ترتاوح من إجراءات غري جراحية 

كاحلقن إىل عمليات جراحية معاجلة األمل املزمن. ويف بعض 

األحيان، تعد أجهزة اليت تزرع حتت اجللد مفيدة ملعاجلة األمل 

املزمن. ولكن عليك مناقشة املخاطر والفوائد املرتتبة من أية 

كما ينصح بأخذ  إجراءات قد ختضع هلا مع مقدم الرعاية،

 رأي أخصائي آخر حول أفضل اجراء عالجي مناسب لك

ويوفر العالج الطيب املساعد أنواعًا عالجية ألمل أسفل الظهر 

املزمن، واليت تشمل العالج باإلبر والعالج باإلبر اجلافة وتناول 

الغذاء املناسب والعالج باملغناطيس وأنواع أخرى غريها. ومن 

ه األنواع العالجية مع مقدم الرعاية الضروري مناقشة هذ

للتأكد من أي من العالجات املساعدة اليت ستخضع هلا 

 تتناسب مع العالجات األخرى املقدمة لك من قبل الطبيب

وعليك التأكد من أنك على علم وفهم تام بأي نوع من 

اخليارات عالجية اليت ستخضع هلا، حبيث يتوجب عليك طرح 

أية أسئلة يف حال عدم وضوح أية معلومة بالنسبة لك. كما 

تقدم مجعية أمريكا الشمالية للعمود الفقري نشرات توعية 

لى متنوعة عن االجراءات العالجية للعمود الفقري لتكون ع

دراية كافية باإلجراءات العالجية احملددة لك.   
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