ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻟﻢ اﻟﻈﻬﺮ
ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ

SA

U

DI

Y

ﺮي
ﻘ

اﻟﺠ
ﻤﻌ

ﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟ
ﻠﻌﻤ
ﺔ اﻟ
ﻮ
د
ﻴ
ا
ﻟﻔ

S PIN E

I
SO C

ET

TRANSLATION DISCLAIMER
Printed and translated with the permission of NASS. NASS does not verify, certify and is not responsible for the
accuracy of any translations, and has advised any parties translating the content to carefully verify the accuracy of
their translations prior to publication and dissemination.

ماهي اختبارات التصوير
اإلشعاعي؟
أسفل الظهر تشمل استخدام
اختبارات التصوير اإلشعاعي ألمل
الص
األشعة السينية لتحديد سبب األمل أو سبب الشعور بعدم
الراحة .غالبا ،يطلب الطبيب أخذ صور باألشعة السينية يف
احلاالت اليت يشتبه فيها بأن أمل أسفل الظهر قد يكون ناجتا
حي
ش
عن عيب خلقي أو مرض انتكاسي أو رضة أو سرطان متف ٍ
أو تشوه بالعظام.

متى يتوجب علي اللجوء
للتقييم باألشعة السينية ألمل
أسفل الظهر؟
معظم حاالت أمل الظهر متيل للتحسن دون تدخل طيب رئيسي
خالل فرتة ترتاوح ما بني ستة إىل مثانية أسابيع منذ ظهور
األمل .لذلك ،غالبا ال يوصى باألشعة السينية إال يف حال
استمرار هذا األمل لفرتة تزيد عن ستة إىل مثانية أسابيع إال إذا
كان لدى الطبيب املعاجل شكوك باحتمال وجود مشكلة
كانزالق فقرة أو كسر.
إذا كنت تعاني من أمل أسفل الظهر لفرتة ال تزيد عن ستة إىل
مثانية أسابيع وقمت مبعاجلته بالراحة والتمارين اخلفيفة أو
األدوية املسكنة أو األدوية املضادة لاللتهاب والحظت حتسنا يف
أمل الظهر أو أصبحت قادرا على القيام بنشاطات أكثر من
السابق ،فإنك على األرجح ال حتتاج لألشعة السينية.
أيضا إذا قمت بأخذ صور باألشعة السينية لظهرك خالل
السنتني املاضيتني ومل يتبني أي مسبب ألمل الظهر ذو عالقة
باملكونات اهليكلية فإن طبيبك قد ال يوصيك بأخذ صور أخرى
باألشعة السينية إال إذا تعرضت إلصابة أو مرض جديد.
مع ذلك توجد بعض احلاالت اليت قد تتطلب إجراء تقييم
فوري باألشعة السينية وعلى سبيل املثال عندما يكون هناك
شعور بتنميل أو فقدان لإلحساس يف الساقني أو القدمني أو
ضعف أو مشاكل يف التبول أو أمل يزداد سوءا مبرور الوقت.

أسباب أخرى إلجراء فحص
باألشعة السينية
توجد أسباب أخرى قد جتعل طبيبك يطلب إجراء تقييم
باألشعة السينية ألمل أسفل الظهر قبل انتهاء فرتة الست إىل
مثانية أسابيع على بدء هذا األمل .وتشمل هذه األسباب ما يلي:
▪ إذا كنت فوق سن أل  ،65أو حتت سن ألـ  ،18أو
رياضي يف مرحلة الدراسة،
▪ إذا كان تارخيك الطيب يشتمل على هشاشة العظام.
▪ إذا كان تارخيك الطيب يشتمل على السرطان.
▪ إذا كان األمل شديدا وأنت مرتاح أو إذا كان يزداد يف
الليل.
▪ إذا كنت تعاني من محى وقشعريرة مع األمل.
▪ إذا رافق أمل الظهر فقدان مفاجئ وغري مربر يف الوزن.
▪ إذا تعرضت إلصابة أو إجهاد متكرر مما أدى اىل
التسبب يف كسر يف احدى عظام العمود الفقري.
▪ أو إذا أُجريت لك عملية جراحية أو تعرضت لكسر يف
أسفل الظهر يف وقت سابق.

ما هي أنواع األشعة السينية
املستعملة؟
عاد ًة معظم األطباء يطلبون صور أشعة سينية أمامية خلفية
و /أو صور أشعة سينية جانبية ألمل أسفل الظهر .األشعة
السينية األمامية اخللفية متنح صور من األمام إىل اخللف
تؤخذ وأنت يف وضيعة مواجهة آللة األشعة السينية .بينما
صور األشعة السينية اجلانبية فهي متنح صور من أحد
اجلانبني إىل اجلانب اآلخر ،تؤخذ وأنت واقف وأحد جانبيك
موجهة للكامريا األشعة السينية .ويف بعض احلاالت النادرة قد
يطلب الطبيب أشعة سينية مائلة واليت متنح صورا من زاوية
معينة.
للحصول على صورة فعلية للعمود الفقري قد يطلب طبيبك
صورا يف وضعية محل ثقل اجلسم .تؤخذ هذه الصور وأنت يف
وضعية الوقوف وليس االستلقاء .ميكن لطبيبك عند أخذ
الصور باألشعة السينية وأنت واقف من احلصول على صورة
أفضل للقوى اليت تؤثر على عمودك الفقري واليت قد تسبب
األمل .باإلضافة إىل أن يف بعض احلاالت قد يطلب طبيبك
صورا تؤخذ وأنت يف وضعية اإلطالة أو االحنناء وذلك من أجل
حتديد مصدر األمل بصورة أفضل .وقد تؤخذ أيضا صور أشعة
سينية يف وضعية الثين والبسط اجلانيب (االحنناء األمامي
واخللفي) لتقييم درجة احلركة بني الفقرات.

ما مدى فعالية األشعة السينية؟
فحص األشعة السينية قد يكون أداة فعالة لتقييم أي شذوذ يف
عظم العمود الفقري .كما أنها تعترب أيضا مُكملة لنتائج
الفحوصات األخرى كالتصوير بالرنني املغناطيسي واالشعة
املقطعية.
قد تؤدي النتائج اهلامة الصادرة عن فحص األشعة السينية اىل
معرفة ما إذا كان هناك احتياج لعمل فحوصات إضافية
ومعرفة نوع الفحص املطلوب.
كما هو احلال مع أي إجراء طيب آخر جيب أن تكون على
معرفة تامة باألسباب اليت جعلت طبيبك يصف لك أي فحص
وكذلك النتائج املتوقعة من هذا الفحص.
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