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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.

ما هو القرص؟
القرص الفقري البشري هو طبقة من األنسجة الفريدة يف
الصحي
العمود الفقري ،يعمل على إسناد اجلسم و السماح باحلركة
البسيطة بني الفقرات .يتكون من جزء مركزي يُسمى "النواة
اللبية" تُحيط بها طبقات من األنسجة تسمى "احللقة الليفية".
يف القرص الطبيعي توجد أعصاب يف الطبقات اخلارجية من
احللقة الليفية .قد تتمزق طبقات احللقة الليفية وتسبب آالمًا
متتابعة بسبب زيادة احلمل على العمود الفقري ،أو رفع ثقل
يف وضعية خاطئة .وقد تتكون نهايات عصبية جديدة يف
املنطقة املصابة أثناء عملية التئام القرص (وهي عملية
بطيئة).
تتكون النواة اللبية للقرص من فجوة عصارية حتتوي على ماء
ومواد كيميائية ،تعمل على امتصاص الصدمات وموازنة
ضغط الفقرات على القرص .عندما تتمزق نواة القرص
تتسرب حمتويات النواة -خاصة املواد الكيميائية اليت تسبب
تهيجاً شديداً للنسيج العصيب -إىل الطبقات اخلارجية
للقرص ،ومن ثم إىل اجلذور العصبية اجملاورة اخلارجة من
ذنب الفرس (الطرف السفلي من احلبل الشوكي) ،لتالمس
نهايات األعصاب احلساسة يف الطبقة اخلارجية للقرص
مسببة أملًا و حتلالً يف القرص .

تابع
حيدث التحلل يف األقراص مع التقدم يف العمر ،ويُصاحب هذا
التحلل تغريات قد تكون مؤملة كفقدان املاء من القرص،
وتناقص ارتفاع القرص .األعراض االعتيادية لتحلل القرص
هي :أمل العنق أو الظهر ،وأحياناً أمل يف الطرفني السفليني .يف
حالة التحلل الشديد حيدث األمل عندما يضغط القرص
الغضرويف على جذور األعصاب أو ينقل املزيد من احلمل إىل
جيْهية يف الناحية اخللفية من العمود الفقري( .يف
املفاصل ال ُو َ
الغالب حتلل القرص هو أمر شائع ،و غري مؤمل يف العادة).
كيف يستطيع مقدم الرعاية الصحية معرفة ما إذا كان
األمل له عالقة بقرص معني؟ يستطيع من خالل الفحص
البدني ،ودراسات التصوير ،والفحوص التشخيصية (مثل
تصوير القرص) اليت تُثري األمل أو تُخففه لوقت قصري.

ملاذا يُستعمل تصوير القرص؟
على الرغم من أن تصوير الرنني املغناطيسي هو وسيلة جيدة
إلظهار حتلل القرص ،إال أنه ال يسمح ملقدم الرعاية الصحية
بأن يعرف بصورة مباشرة ما إذا كان هذا الشذوذ هو املتسبب
باألمل .فالدراسات اليت أجري فيها تصوير رنني مغناطيسي
على أشخاص بدون أمل يف الظهر أظهرت أن ما بني  %٣٥و%٥٢
من هؤالء املرضى لديهم قرص متحلل واحد أو أكثر .ويف
دراسة على جمموعة من األشخاص بدون أمل يف الظهر -
ولكنهم مطابقني من حيث السن واملهنة جملموعة من املرضى
الذين يعانون من أمل الظهر – كانت نتيجة تصوير الرنني
املغناطيسي غري طبيعية لدى  %٧٦منهم .ولذا تُثري هذه
الدراسات السؤال التالي :إذا أظهر تصوير الرنني املغنطيسي
قرصًا متحلالً لدى مريض يعاني من أمل يف الظهر ،فهل هلذا
القرص املتحلل عالقة باألمل أم جمرد حتلل مماثل ملا نراه
لدى األشخاص الذين ال يعانون من أمل؟
تصوير القرص هو فحص نوعي جداً قد يُساعد مقدم الرعاية
الصحية على حتديد ما إذا كان القرص املتحلل هو سبب
األمل .ونتيجة لتضارب البيانات عن فوائد تصوير القرص ،فإن
استعمال تصوير القرص مثري للجدل يف أوساط أطباء العمود
الفقري .غري أن الكثريين من مقدمي الرعاية الصحية جيدون
هذا الفحص مفيدًا للتعرف على مصدر األمل.

متى يُجرى تصوير القرص؟
تصوير القرص هو إجراء جراحي بسيط (يشتمل على إدخال
إبرة يف القرص) ،لكن ال جيرى يف وقت مبكر من عملية
التشخيص والعالج .فقط يتم إجراءه للمرضى الذين مل خيف
أملهم بالطرق غري اجلراحية مثل األدوية والعالج الطبيعي
وتعديل النشاطات ،ويف الغالب يكون قد مضى على أمل الظهر
لدى املصابني فرتة ال تقل عن  ٤إىل  ٦أشهر .لذا يتم تصوير
القرص كجزء من التقييم الذي يُعطى للمرضى بهدف
التوصل إىل سبب مُحدد لألمل ،وبناء على ذلك يتم وضع خطة
عالجية جديدة (تشمل اجلراحة عند احلاجة).

قبل إجراء تصوير القرص:
▪ االمتناع عن تناول أي طعام صلب بعد منتصف الليلة
السابقة لتصوير القرص( .من املسموح تناول فطور من
السوائل الصافية مثل املرق أو العصري الصايف أو الشاي أو
اجليالتني  ،جيب االستفسار عن ذلك من مقدم الرعاية
الصحية).
▪ ارتداء مالبس مرحية مثل املالبس الرياضية ،عند احلضور
إىل موعد تصوير القرص.
▪ ترك األشياء الثمينة مثل اجملوهرات يف املنزل.
▪ سيقوم مقدم الرعاية الصحية الذي سيُجري لك تصوير
القرص بشرح تفاصيل هذا اإلجراء لك مع املضاعفات
احملتملة.
▪ إجراء مراجعة لنموذج اإلقرار باملوافقة ،مع اإلجابة على أية
تساؤالت أو خماوف لديك .سيُطلب منك على األرجح تعبئة
منوذج و /أو مناقشة أي تفاعل يف املاضي نتج عن احلساسية
لصبغة األشعة السينية أو الزيلوكاين ،أو احلساسية
لألدوية ،أو نوبات اختالج أو صرع حدثت يف املاضي ،وداء
السكري ،كما سيتم سؤال املريضة عن احتمالية وجود
محل.

كيف يُجرى تصوير القرص؟
 يقوم مقدم الرعاية الصحية الذي سيُعطيك حقن تصويرالقرص بالتحدث معك عن األعراض اليت تشكو منها
وتفاصيل إجراء هذا الفحص.
 إعطاء عقار مهدئ خفيف ملساعدتك على االسرتخاء أثناءالفحص.
وفيما يلي وصف إلحدى طرق إجراء تصوير القرص ،مع العلم
أن طريقة إجراء الفحص قد ختتلف حسب التاريخ الطيب
للمريض ،وما يُفضله مقدم الرعاية الصحية الذي يُجري
الفحص:
 يتم إجراء تصوير القرص يف غرفة تتوفر فيها أجهزةتصوير باألشعة السينية لألقراص.
 أثناء إجراء الفحص س ُيطلب منك االستلقاء على اجلانب،وقد يتم إمالة جسمك قليالً إىل األمام.
 إعطاء مادة خمدرة يف اجللد أو يف الوريد قبل التصوير وبعدهلتخفيف األمل الناجم عن مرور اإلبر من خالل النسيج.
 مسح مكان احلقن مبادة مُطهرة مُنظفة. حقن أدنى مستويني أو ثالثة مستويات من األقراصالقطنية عن طريق إدخال إبرة من خالل اجللد والعضل
لتصل إىل الطبقة اخلارجية للقرص.
 خالل عملية إدخال اإلبر تُستخدم طريقة تصوير تسمى"التنظري التألقي" (شبيه بالتصوير باألشعة السينية)
ملساعدة مقدم الرعاية الصحية على رؤية اإلبر يف طريقها
إىل القرص ،ثم إدخال إبرة ثانية من خالل اإلبرة األوىل
لتصل إىل مركز القرص( .تُكرر هذه العملية لكل مستوى
سيتم حقنه).

تابع
 يف بعض احلاالت قد يُقرر مقدم الرعاية الصحية حقنمستوى إضايف ،وسيقوم بإدخال إبر يف ذلك املوقع بعد
احلُقن األولية .سيتم حقن مادة مباينة (صبغة سائلة
تظهر يف صور األشعة السينية) يف مركز كل قرص .إذا
كان القرص طبيعياً فإن املادة املباينة ستبقى يف مركز
القرص .أما إذا كان القرص غري طبيعي (شاذ) فإن هذه
املادة ستنتشر من خالل التمزقات يف القرص.
 عند حقن كل قرص من األقراص سيُطلب منك تقييم شدةاألمل الذي يتسبب به احلقن ،إذا كان شبيهاً باألعراض
االعتيادية اليت تشكو منها من حيث املوقع ونوع األمل( .من
املفرتض أن يكون األمل الذي يتسبب به احلقن مؤقتاً).
 بعد حقن القرص يُجرى التصوير املقطعي لتوفري مزيد مناملعلومات عن النمط الدقيق النتشار املادة الصبغية داخل
القرص أو خارجه .فإذا كان هناك انتشار للمادة الصبغية
يف مجيع أحناء القرص فإن ذلك يدل على وجود حتلل واسع
النطاق يف القرص.
 -يستغرق احلقن حوالي

٣٠

إىل

٤٥

دقيقة .وبعد حقن

األقراص قد تبقى قيد املالحظة مدة  ٣٠دقيقة أو أكثر.
 يُنصح بأن يتوىل شخص قيادة السيارة اليت ستوصلك إىلاملنزل.
 أمل احلقن قد يستمر يف بعض احلاالت عدة ساعات .وقديكون هناك أمل عضلي متبق ناشئ عن إدخال اإلبر.
 إذا شعرت بأمل شديد فيجب عليك االتصال مبقدم الرعايةالصحية.

من هم الذين ال جيوز إجراء تصوير
القرص هلم؟
إذا كان لديك حساسية من الصبغة أو عدوى نشطة أو عدوى
موضعية يف املوقع املراد حقنه ،فيجب عليك مناقشة ذلك مع
مقدم الرعاية الصحية .كما أن العوامل النفسية تؤخذ بعني
االعتبار.

املضاعفات احملتملة:
 التهاب القرص من املضاعفات األكثر شيوعاً .فهو حيدثيف املتوسط لدى مريض واحد من كل  ٤٠٠مريض
يُجرى هلم تصوير للقرص .وغالباً ،ينجم عن التهاب
القرص أمل شديد جداً ،ولكن يُمكن معاجلته باملضادات
احليوية.
 مضاعفات أخرى ولكنها نادرة احلدوث ،تشمل إصابة جذرالعصب ،وحساسية اجللد ،وحقن الصبغة يف كيس
اجلافية (احمليط بالعمود الفقري) ،والنزيف ،واالنسداد
الرئوي الناشئ من النواة اللُ ْبيّة ،والغثيان ،والصداع،
وازدياد األمل.
(جيب مناقشة املخاطر املصاحبة لتصوير القرص ،والعالمات
التحذيرية للمضاعفات ،مع مقدم الرعاية الصحية قبل
إجراء تصوير القرص).

ماذا حيدث بعد تصوير القرص؟
تُسلم نتائج تصوير القرص ،بعد مراجعتها ،إىل مقدم الرعاية
الصحية .وكما هو احلال مع تصوير الرنني املغناطيسي
ومجيع الفحوص التشخيصية األخرى ،فإن تصوير القرص
ليس مثالياً .ونظرًا لتفاوت استجابات األمل لدى املرضى فإن
عدد املرات اليت يكون فيها الفحص غري صحيح ال يُمكن
حتديده.
وقد ذكرت التقارير الطبية أن املرضى الذين يشعرون بأمل
أكرب يعطون معلومات ال تُساعد على حتديد دور القرص يف
توليد األمل .ولذا من املهم للطبيب أن يدرس نتائج تصوير
القرص بناء على نتائج الفحوص األخرى و الفحص البدني
من أجل حتديد السبب الرئيسي لألمل (ما إذ كان القرص هو
ما يُسبب أملك) أم هناك عوامل أخرى.
وقد تُستخدم هذه املعلومات من أجل معرفة ما إذا كانت
اجلراحة مفيدة لك أم ال .وإذا كان اجلواب باإلجياب فإن
النتائج ستُستخدم ملعرفة نوع العملية األفضل لك ،وما هي
مستويات األقراص اليت ستشملها العملية اجلراحية.
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