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ما هو النتوء القرصي؟

ها عضيتكون العمود الفقري من سلسلة من العظام املتصلة ب

ببعض، تسمى بـ "الفقرات". والقرص الفقاري هو عبارة عن 

جمموعة من أنسجة قوية متصلة بعضها ببعض يعمل على 

بطانة واقية بني الفقارات. متاسك فقرة بأخرى، كما يشكل 

ويتشكل القرص الفقاري من طبقة خارجية صلبة تسمى بـ 

" وقد ز هالمي يعرف بـ "النواة الُلبية."احللقة الليفية" ومرك

يفقد مركز القرص الفقاري السائل الذي حيتويه مع تقدم 

العمر مما يقلل من فعالية عمل القرص كبطانة واقية. وقد 

ز القرص من خالل تشقق الطبقة يسبب ذلك إزاحة مرك

اخلارجية )وتعرف هذه احلالة بالنتوء أوالتمزق القرصي(. 

يني من وتظهر أغلب النتوءات الفقارية يف القرصني السفل

عند اخلصر وأسفله بقليل. -العمود الفقري الَقَطين 

ين على األعصاب يف العمود َطقد يضغط النتوء القرصي الَق

يسبب األمل وفقدان اإلحساس والتنميل أو الفقري مما قد 

من  %2-1"أمل النسا". ويصاب حوالي  بـ ضعف يف الساق يسمى

50إىل  30األشخاص بأمل النسا الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

عامًا. 

لكن جيدر يف الظهر،  يسبب النتوء القرصي الفقاري أملًا كما

 أن أمل الظهر وحده ) بدون أمل الساق قد يكون نامجًا بالذكر

.عن أسباب أخرى غري النتوء القرصي(

ياحلبل الشوك

القرص

األعصاب الشوكية

الفقرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هي الطرق العالجية 

 املتوفرة؟

تتحسن حالة معظم املرضى املصابني بالنتوء القرص الفقاري 

( بدون احلاجة إلجراء %90 – 80الَقَطين احلاد )تقدر نسبتهم بـ 

عملية جراحية. وعادة ما يبدأ الطبيب املعاجل بالطرق 

العالجية غري اجلراحية كوسائل عالجية أولية. ويف حال 

ياته بشكل كان األمل ال يزال يعيق املريض من ممارسة ح

طبيعي بعد إكمال املعاجلة، قد يوصي الطبيب املعاجل حينها 

  .بإجراء عملية جراحية

بالرغم من أن املريض قد ال يسرتجع القدرة على مد الساق 

بشكل كامل بعد العملية، إال أن اإلجراء اجلراحي يساعد على 

الوقاية من ضعف عضالت الساق كما يساعد على ختفيف 

وعادة ما يوصى بإجراء عملية جراحية لتخفيف األمل فيها.  

األمل يف الساق )حبيث تفوق نسب جناح العملية التسعني باملئة 

"(، وخبالف ذلك تقل فعالية اجلراحة لتخفيف أمل 90%"

 الظهر.

 

 

 

 نتوء قرص ي ضاغط على األعصاب الفقارية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسائل العالج غري اجلراحية

قد يصف طبيبك املعاجل بعض الطرق العالجية غري اجلراحية 

وتشمل الراحة لفرتة من الزمن، واألدوية املضادة لاللتهاب 

لتخفيف االنتفاخ، واألدوية املسكنة للسيطرة على األمل، 

والعالج الفيزيائي، والرياضة، والعالج باحلقن الستريويدية 

احة السريرية لفرتة حتت اجلافية. وإذا ما أوصى الطبيب بالر

معينة، ينصح بإتباع التعليمات بدقة حول الفرتة الذي أوصى 

بها الطبيب، ألن الراحة السريرية الطويلة تؤدي إىل تيبس 

املفاصل وضعف العضالت مما يصّعب من ممارسة األنشطة 

اليت تساعد على ختفيف األمل. كما وينصح باستشارة طبيبك 

كن االستمرار بالعمل أثناء فرتة املعاجل إذا ما كان من املم

  .العالج املقررة

مبساعدة من  -وقد يبدأ طبيبك املعاجل باملرحلة العالجية 

مع التوعية والتدريب  -املمرض أو اخصائي العالج الطبيعي 

  األنشطة اليومية بدون التسبب بأيعلى كيفية القيام ب

  .ضغط إضايف على أسفل الظهر

العالج غري اجلراحية هو التقليل من تهّيج ومن أهداف مرحلة 

األعصاب واألقراص الفقارية وحتسني الوضع الفيزيائي 

للمريض. إضافة إىل محاية العمود الفقري وزيادة  فعالية 

الوظائف اجلسدية بشكل عام. وميكن حتقيق ذلك لدى معظم 

املصابني بالنتوء الفقاري لدى تطبيق برنامج رعاية منّظم 

ًا من الوسائل العالجية املذكورة.يتضمن عدد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتبع

قد تشمل أحد أول الطرق العالجية اليت يصفها الطبيب املعاجل 

للمريض املصاب على إجراء موجات فوق صوتية والتحفيز 

االلكرتوني ووضع كمادات ساخنة وباردة وعالج يدوي 

من األمل والتشنج العضلي، مما يسهل البدء "مساج" للتخفيف 

يف برنامج رياضي مناسب. كما يساعد عالج التمدد الفقاري 

على التخفيف من األمل بصورة حمدودة لبعض املرضى 

املصابني. ويف بعض األحيان، قد يطلب منك الطبيب ارتداء 

مشد َقَطين )دعامة طرية ومرنة للظهر( يف بداية مرحلة 

ف من أمل الظهر علماً بأنه ال يساعد على التشايف العالج للتخفي

من النتوء القرصي. كما قد يساعد عالج تقويم العمود 

الفقري على ختفيف األمل ملن يعانون من أمل غري حمدد يف 

أسفل الظهر، إال أنه جيب جتنب هذا النوع من العالج ملن يعانون 

 من النتوء القرصي

بتمارين متدد بسيطة أو تعديل قد تبدأ املرحلة العالجية 

الوضعية لتخفيف أمل الظهر أو األعراض اليت يعاني منها 

املريض املصاب يف الساق. وإذا كان األمل الذي يعاني منه 

املريض درجته خفيفة، سيحدد الطبيب املعاجل متارين بدرجة 

أقوى تساعد على حتسني املرونة، وقوة العضالت، وقدرة 

يض من العودة إىل ممارسة حياته بصورة التحمل ليتمكن املر

 طبيعية

جيب البدء مبمارسة التمارين على الفور وتعديلها وفقًا 

لدرجة التعايف اليت وصل إليها املريض املصاب. وكجزء هام 

من العالج ينصح بتعلم متارين رياضية وبرامج شد العضالت 

يف املنزل واالستمرار عليها.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األدوية وعالج األمل

تعرف األدوية اليت تستخدم للسيطرة على األمل باألدوية 

املسكنة. ميكن عالج أغلب درجات األمل بأدوية ميكن تناوهلا 

بدون وصفة طبية كاألسربين أو الربوفني أو النابروكسني 

أو أسيتامينوفني. ويف بعض األحيان، قد يصف الطبيب أدوية 

ملريض من أمل شديد مرخية للعضالت. ويف حال معاناة ا

مستمر قد يصف الطبيب حينها أدوية خمدرة لفرتة وجيزة. 

ولكن على املريض تناول ما حيتاجه فقط من هذا النوع من 

األدوية، ألن اإلكثار من تعاطيها ال يساعد على التعايف 

بسرعة، وقد تسبب أعراضًا جانبية غري مرغوب بها 

أدوية تؤدي إىل )كاإلمساك والدوار( واألهم من ذلك فهي 

 اإلدمان

يوصى بتناول مجيع األدوية وفقًا لتعليمات الطبيب فقط. لذا 

وإن كانت من  -لطبيب عن األدوية اليت تتناوهلا جيب إبالغ ا

ويف حال قام الطبيب  -وية اليت ال حتتاج إىل وصف طبية األد

بوصف أدوية مسكنة لألمل من الضروري إبالغ الطبيب عن 

 أثرها عليك

األدوية غري الستريويدية املضادة لاللتهاب هي عبارة عن 

أدوية مسكنة لألمل. تساعد على ختفيف االنتفاخ وااللتهاب 

الناجم عن النتوء القرصي. وتتضمن هذه األدوية األسربين 

والربوفني والنابروكسني وأدوية متنوعة أخرى حتتاج إىل 

دة وصفة طبية. ويف حال قام طبيبك بوصف أدوية مضا

لاللتهاب لك، يوصي بالتنبه لألعراض اجلانبية اليت قد تنتج 

عنها كاضطراب املعدة أو النزيف. وعلى الطبيب مراقبة 

تعاطيك لألدوية اليت حتتاج إىل وصفة طبية إضافة إىل 

األدوية غري الستريويدية املضادة لاللتهاب لتجنب حدوث أي 

مشاكل حمتملة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتبع

هاب، منها لدى بعض األدوية نفس أثر األدوية املضادة لاللت

اليت  -احلقن  إما عن طريق الفم أو -أدوية كورتيكوستريويد 

يصفها الطبيب ملن يعانون من أمل يف الظهر والساق  بدرجة 

أشد نظرًا لألثر القوي املضاد لاللتهاب. لذا من الضروري 

فوائد هذا النوع من األدوية مع طبيبك مناقشة خماطر و

 اخلاص

قد يوصى باحلقن فوق اجلافية إذا ما كنت تعاني من أمل حاد 

يف الساق. وهي عبارة عن حقن كورتيكوستريويدية حتقن يف 

منطقة اجلافية )وهي املنطقة احمليطة باألعصاب الفقارية( 

قد ويقوم بها طبيب خمتص يف إجراءات احلقن فوق اجلافية. و

تلي احلقنة األوىل حقنة أخرى أو اثنتني يف فرتات متباعدة. 

ويتم إجراء هذه احلقن كجزء من برنامج تأهيلي عالجي 

متكامل. واهلدف من هذه احلقن هو ختفيف االلتهاب يف 

 العصب والقرص القطين

حقن مناطق مصدر األمل عبارة عن حقن ختدير موضعي 

ويد( تغز مباشرة يف )أحيانًا يضاف معها الكورتيكوستري

األنسجة الطرية املؤملة أو يف العضالت اجملاورة للعمود الفقري 

أو خلف احلوض. وفيما تعترب حقن يف مناطق مصدر األمل 

مفيدة للسيطرة على األمل، إال أنها ال تساعد على التعايف من 

النتوء القرصي الفقاري القطين.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهلدف من العملية اجلراحية هو منع النتوء القرصي من 

الضغط على األعصاب وتهييجها اليت تسبب أعراض األمل 

وضعف العضالت. وتعرف أحد أكثر اإلجراءات شيوعًا بـ 

"االستئصال القرصي" أو "االستئصال القرصي اجلزئي،" اليت 

يتم من خالهلا استئصال جزء من النتوء القرصي.  ولكي يتم 

حتديد موقع القرص بدقة، قد حيتاج الطبيب إىل إزالة جزء 

صغري من الصفائح الفقارية النسيجية الواقعة خلف القرص 

متامًا. ويف هذه احلالة، إما قد يتطلب إزالة النسيج الفقاري 

بدرجة ضئيلة أو "قطع نصفي للنسيج الفقاري" أو بدرجة 

بعض  أكرب "استئصال نصفي للنسيج الفقاري". ويستخدم

 اجلراحيني املناظري إلجراء اجلراحة يف بعض احلاالت

وميكن استئصال القرص الفقاري بتخدير موضعي أو نصفي 

أو عام. حبيث يتخذ املريض وضعية االستلقاء على البطن على 

طاولة اجلراحة، وبشكل عام يوضع املريض على وضعية 

طقة الركوع. ويشق اجلّراح جزءًا صغريًا من اجللد فوق من

النتوء القرصي متامًا وتبعد العضالت فوق العمود الفقري عن 

العظم. وحينها يعمل اجلراح على قطع جزء من العظم ليتمكن 

من رؤية العصب املنضغط، ومن ثم يستأصل النتوء القرصي 

وأية أجزاء متفرقة أخرى إىل أن يتأكد من أن الضغط على 

العظمية للتوصل إىل العصب قد أزيل متامًا. كما تزال الزوائد 

اهلدف نفسه. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء اجلراحي ال 

يسبب نزفًا بدرجة كبرية.

العالج اجلراحي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما الذي ميكن توقعه بعد إجراء 

اجلراحة؟

إذا كان أمل الساق هو من األعراض الرئيسية اليت تعاني منها 

)بداًل من أمل يف أسفل الظهر(، فيمكنك توقع نتائج جيدة من 

العملية. لكن قبل حتديد موعد اجلراحة، سيخضعك الطبيب 

لفحوصات وحتاليل للتأكد من أن النتوء القرصي ضاغط 

جراء على العصب ويسبب لك األمل. ولكي يتم إقرار اإل

اجلراحي، على نتائج الفحص اإلكلينيكي "لرفع الساق بشكل 

مستقيم" أن تكون إجيابية، وهو فحص يظهر فيما كان 

املريض يعاني من أمل النسا أو ضعف العضالت أو تنميل أو 

تغريات ال إرادية. وقد يتم إجراء حتاليل إشعاعية إضافية 

تصوير )كالرنني املغناطيسي أو األشعة املقطعية أو ال

النخاعي( وهي من التحاليل اليت تظهر الضغط على العصب 

بوضوح. ويف حينها إذا ما كانت مجيع النتائج إجيابية، وكان 

طبيبك متأكدًا من وجود ضغط على العصب، فإن نسب 

. بالرغم من %90ختفيف األمل عن الساق بعد العملية تقدر بـ 

أنه ال ميكنك توقع انعدام األمل بشكل كامل يومًا، إال أنك 

ستتمكن من السيطرة على األمل وممارسة حياتك بشكل 

 طبيعي. 

معظم املرضى ال يعانون من مضاعفات نامجة عن االستئصال 

القرصي، ولكن من املمكن اإلصابة بنزيف أو التهاب أو متزقات 

ر األعصاب )اجلافية( أو املعاناة من يف األنسجة الواقية جلذو

إصابة يف العصب. ومن احملتمل أن يتمزق القرص جمددًا 

علمًا بأن هذا النوع من احلاالت يصاب  -ويسبب أعراضًا أخرى 

 من املرضى. %5بها 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتبع

استشر طبيبك حول توصياته باألنشطة اليت يسمح لك 

ا ينصح مبمارستها بعد إجراء العملية اجلراحية. عادة م

بالنهوض من على السرير واملشي لفرتة وجيزة فورًا بعد زوال 

مفعول التخدير. ومن اجلدير بالذكر، أن معظم املرضى 

ساعة من إجراء العملية أو حتى يف  24يغادرون املستشفى بعد 

  .نفس يوم العملية

ولدى عودتك إىل املنزل، من الضروري جتنب قيادة السيارة 

يلة ومحل األشياء الثقيلة واالنثناء واجللوس لساعات طو

لألمام خالل األربع أسابيع األوىل. ويستفيد بعض املرضى من 

برامج تأهيلية يشرف عليها خمتصني بعد اجلراحة. ويتوجب 

عليك استشارة طبيبك إذا ما كنت تستطيع ممارسة متارين 

رياضية لتقوية عضالت الظهر ملنع اإلصابة بانتكاسة النتوء 

الفقاري.القرصي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل تتطلب حاليت إجراء عملية 

جراحية طارئة؟

عصاب اليت نادرًا ما يسبب نتوء قرصي كبري ضغطًا على األ

تسيطر على املثانة واألمعاء، وحينها يؤدي ذلك إىل فقدان 

السيطرة على املثانة أو األمعاء، وعادة ما يصاحبه شعورًا 

باخلدر والتنميل يف منطقة األربية أو التناسلية، وتعترب هذه 

إشارة إىل ضرورة إجراء عملية جراحية للنتوء القرصي 

ال على طبيبك فور معاناتك القطين على الفور. ينصح باالتص

من هذه األعراض.  
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