
التثقيف الصحي

 انزالق الفقرات
البرزخي لدى البالغين



ي
قر

الف
ود 

الجمعية السعودية للعم

SAUDI SPINE SOCIETY

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.



 

 

 ال

 

 

 

 صحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفقرات الربزخي  ما هو انزالق

 لدى البالغني؟

 
يتكون العمود الفقري من سلسلة من العظام املتصلة تسمى 

 لديهم البالغني من ٪٥حوالي  وتشري الدراسات إىل أن"فقرات". 

يلتقي فيها عند النقطة اليت  غالبًاشرخ يف واحدة من الفقرات، 

قد بعظم العجز. و )القطين( من العمود الفقرياجلزء السفلي 

ونظرًا اإلجهاد. ناتج عن كسر هذا الشرخ، ويتحول إىل تطور ي

فإن هذا الكسر ال  إىل أن أسفل الظهر يتعرض لقوى مستمرة،

طبيعي. هذا النوع من يلتئم يف الغالب كما حيدث يف العظم ال

من  يف جزء شرخسمى احنالل الفقرات( هو جمرد )ُي الكسور

غري سبب أي مشكلة على اإلطالق. ُيال وقد  ،(١ الشكلالفقرة )

إىل األمام فوق  يف بعض األحيان تنزلق املشروخةفقرة أن ال

الفقرات  انزالق" بـاليت حتتها، وتسمى هذه احلالة فقرة ال

 ."الربزخي لدى البالغني

 الفقرات انزالق هو الفقرات انزالق من آخر )هناك نوع

 يف الصغرية املفاصل اللتهاب نتيجة حيدث الذي ،التحللي

 .(األقراص وحتلل الفقري العمود

 

 ُيشري السهم إىل شرخ يف الفقرة. :١الشكل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي األعراض؟

 
بدون  الربزخي الفقرات انزالق يظل االنزالق قد حدوث بعد

 ظهرت أما إذا. لسنوات طويلة، ورمبا إىل األبد أعراض أية

 تشمل ما يلي: قد فإنها أعراض، لديك

 ويف األرداف. الظهر أمل يف أسفل .1

 عرق) الساق يف ضعف أو أمل أو شد عضلي خنز أو خدر أو .2

 .(النسا

 يف احنناء الظهر. زيادة .3

 عرج. .4

والنشاطات  واملشي الوقوف عند األعراض هذه تتفاقم ما وعادة

مؤقتة من هذه  راحة االسرتاحة توفر أن حني يف األخرى،

 األعراض.

 الذين املرضى من ٪١٠-٥ أن ما نسبته الدراسات وأظهرت

 الظهر أسفل بسبب أمل يف الفقري العمود أخصائي يراجعون

غري أنه  الفقرات الربزخي. انزالق أو الفقرات احنالل إما لديهم

مؤملًا يف مجيع  ليسالفقرات الربزخي  انزالقنظرًا ألن 

 األشعة صورة يفالفقرات أو انزالق يف   فإن وجود شرخ األحوال،

األعراض اليت تعاني  مصدر بالضرورة أنه يعين ال السينية

 .منها

 



 

كيف يتم تشخيص انزالق 

الفقرات الربزخي؟

تارخيك الطيب، وُيجري لك  طبيبك عن البداية سيسألكيف 

 السينية باألشعة إجراء فحص وقد يطلب أيضًا سريريًا، فحصًا

رؤية شرخ  األحيان، بعض يف نظرًا ألنه من الصعب،. لظهرك

 هناك تكون قد فإنه السينية، و/ أو انزالق يف صور األشعة

 احملوري املقطعي التصوير إضافية، مثل اختبارات إىل حاجة

 العظام يف عيب الذي ُيمكن بواسطته رؤية شرخ أو احملوسب

 بالرنني تصوير يطلب طبيبك إجراء وقد. وضوحًا أكثر بشكل

 العمود يف الطرية األنسجة الذي ُيظهر بوضوح املغناطيسي

( الفقرات بني واألقراص األعصاب ذلك يف مبا) الفقري

فيها، إن كان هناك وأي انزالق  املشروخة بالفقرة وعالقتها

 أي كان إذا كما ُيظهر تصوير الرنني املغناطيسي ما. انزالق

 بسبب قد تعرضت للتحلل والتمزق اجملاورة األقراص من

 االنزالق.

 ١إما درجة  تصنيفه يف حال وجود انزالق فقاري برزخي ُيمكن

 الفقرة انزلقت مدى أي إىل أساس على( ٢ الشكل) ٤أو ٣أو  ٢أو 

.إىل األمام

ُتظهر مدى  ٤إىل  ١الدرجات من : ٢الشكل 

 انزالق الفقرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي العالجات املتوفرة؟

 ما تعانيه من أمل، هو سبب الفقرات انزالق أن طبيبك قرر إذا 

 وقد البداية، يف اجلراحية غري بالعالجات سيبدأ غالبًا فإنه

 ما يلي: تشمل

 الراحة. من قصرية فرتة .1

 أو تؤخذ عن طريق الفم) لاللتهابات مضادة أدوية .2

 التورم. لتخفيف( باحلقن

  األمل. على للسيطرة مسكنة أدوية .3

  لتثبيت الفقرات. ارتداء سناد )دعامة( .4

لتقوية عضالتك وزيادة  مع متارين طبيعيًا عالجًا .5

لتحسني قدرتك على مزاولة النشاطات  مرونتها

 . احلياتية االعتيادية

تعليماته بشأن طول  اتبع تسرتيح، أن طلب منك طبيبك إذا

خالهلا مسرتحيًا يف السرير، مع العلم أن  الفرتة اليت ستبقى

 لن تزيد –يف حال أوصى بها الطبيب  –السرير  يف فرتة الراحة

 غري الفراش الصارمة يف الراحة. )أيام يف الغالب بضعة على

 عليك جيب كان إذا عما طبيبك اسأل( ضرورية يف الغالب

 فرتة العالج. أثناء العمل يف االستمرار

أخصائي عالج  أو ممرض مبساعدة - طبيبك كذلك قد يبدأ

يف تعليمك وتدريبك على كيفية  – األحيان بعض يف طبيعي

 بدون التسبب مبزيد من اإلجهاد اليومية احلياة بأنشطة القيام

 ملنطقة أسفل الظهر.

أما يف حال فشل العالج باألدوية وغريها من اإلجراءات غري 

، فإن طبيبك قد اجلراحية يف ختفيف األمل الذي تشكو منه

عن حالتك  التفاصيل من إضافية ملعرفة املزيد يطلب فحوصًا

 ليتمكن من وضع خطة باإلجراءات العالجية اإلضافية.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدوية من جمموعة أو واحدًا دواًء طبيبك يصف لك قد

 للسيطرة املستخدمة ُتسمى األدوية. العالج خطة من كجزء

حاالت  ومما جتدر اإلشارة إليه أن معظم. مسكناتاألمل  على

 مثل طبية وصفة ُتباع بدون بأدوية عالجها األمل ُيمكن

 أو أو النابروكسني، أو اإليبوبروفني، األسربين،

 اليت ُتسمى ب املسكنات، كما أن بعض. األسيتامينوفني

 أيضا ُتستعمل ،غري اإلستريويدية لاللتهاب املضادة العقاقري

 هذه املسكنات وتشمل. والتهاب ما قد حيدث من تورم لتخفيف

 متنوعة وجمموعة والنابروكسني وااليبوبروفني، األسربين،

 مسكنات طبيبك وصف لك وإذا. األدوية اليت ُتباع بوصفة من

 للتأثريات االنتباه عليك فيجب لاللتهابات، مضادة أدوية أو

ومن املهم مراقبة . النزيف أو املعدة اضطراب مثل اجلانبية

لألدوية املسكنة  املزمن )أي االستخدام طويل األمد( االستخدام

اإلستريويدية، سواًء اليت ُتباع  واألدوية املضادة لاللتهاب غري

خشية ظهور  املعاجل الطبيب قبل بوصفة أو بدون وصفة، من

 احملتملة. اكلأي من املش

 تعذرت السيطرة عليه مستمر شديد أمل من تعاني كنت وإذا

 فإن طبيبك اإلستريويدية، غري االلتهاب مضادات أو باملسكنات

. قصرية لفرتة( الكوديني مثل) خمدرة مسكناتلك  يصف قد

 ألن تناول أكثر من اجلرعة املوصوفة لك. وعليك أال تأخذ

 أما. أسرع بشكل التعايف على يساعدك لن أكرب جرعة

 والدوخة، واإلمساك، الغثيان، اجلانبية فهي تشمل التأثريات

والنعاس. ومن املعروف أن استعمال هذه األدوية قد جيعلك 

لتعليمات  األدوية بدقة وفقا مجيع تناول جيب معتمدًا عليها.

 اليت األدوية من نوع أي عن طبيبك وتأكد من إعالم. الطبيب

طبية. كذلك  وصفة ا فيها األدوية املباعة بدونمب تتناوهلا،

كنت ُتحقق الفائدة املرجوة من  إذا ما جيب عليك إبالغه حول

 الدواء.

 

 األدوية وعالج األمل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أدوية  مثل لاللتهابات أدوية أخرى مضادة هناك

يصفها الطبيب ( باحلقن أو بالفم تؤخذ) الكورتيكوستريويد

 بسببالشديدة  والساقني الظهر آلالم األحيان بعض يف

مع العلم أن أدوية . لاللتهابات املضاد القوي تأثريها

 جانبية مثل تأثريات هلا يكون أن ُيمكن الكورتيكوستريويد

 مناقشة وينبغي. اإلستريويدية غري لاللتهاب العقاقري املضادة

 املعاجل. الطبيب مع أدوية الكورتيكوستريويد وفوائد خماطر

 بهدف الفقري العمود حقنًا يفأيضا، قد يصف لك طبيبك 

يف هذه احلالة يتم حقن . األمل أعراض ختفيف

 املنطقة)الكورتيكوستريويد يف احليز فوق األم اجلافية 

أو يف املفاصل الُوَجْيهية )بني  (الشوكية باألعصاب احمليطة

الفقرات( وذلك بواسطة طبيب مؤهل إلعطاء هذه احلقن. 

وبعد احلقنة األوىل قد ُيعطيك الطبيب حقنة واحدة أو 

احلقن ُتعطى  حقنتني يف وقت الحق. وجدير بالذكر أن هذه

 يف الغالب كجزء من برنامج إعادة التأهيل والعالج الشامل.

 

 تابع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قد برنامج متارين، أو /و طبيعي عالج تبدأ برنامج عندما

 والتنبيه الصوتية فوق املوجات مثل عالجات لك طبيبك يصف

 والعالج الباردة والكمادات الساخنة والكمادات الكهربائي

 يف. العضلية والتشنجات األمل لتخفيف" اليدين" اليدوي بـ

عبارة عن متارين إطالة  تتعلمها قد تكون التمارين اليت البداية،

 أو الظهر لتخفيف أمل تغيريات يف وضعية اجلسم خفيفة أو

تبدأ يف  أن املرجح من أملك، خيف وعندما. الساق أعراض

 مترين مثل) أيروبيكس تتطلب جمهوداً أكرب متارين ممارسة

 متارين مع جنب إىل جنبًا( السباحة أو الساكنة الدراجة

 على والقدرة والقوة املرونة للعضالت لزيادة التقوية/ اإلطالة

 أقرب إىل حياة ممارسة منط إىل العودة على والقدرة التحمل

 على سُيساعد والبطن الظهر عضالت كما أن تقوية. الطبيعي

 يف تعلم أن تبدأ جيب. جسمك وإسناد الفقري عمودك استقرار

سن فورًا، على أن يتم تعديلها تبعا لتح الرياضية التمارين

حالتك. إن تعلم برنامج متارين، مبا يف ذلك متارين اإلطالة 

ممارسته هو جزء مهم من العالج،  يف واالستمرار للعضالت،

 .يف مستوى مقبول اجلسم وكذلك احملافظة على وزن

هو غالبًا ( انزالق فقاري" )انزالق" أو " مشروخة فقرة" إن وجود

وهلذا . البالغني األشخاصلدى  خطرة حالة ذاته حد ال ُيمثل يف

 وزيادة األمل على ختفيف العالج يقتصر اهلدف من السبب،

 أن من الرغم فعلى. القيام بأعماله ونشاطاته على املريض قدرة

 أو" الشرخ"ال ُيمكنه تصحيح  اجلراحية غري العالجات من أيا

 طويلة سيطرة توفري إال أن هذه العالجات ُيمكنها ،"االنزالق"

بالطرق  مزيد من العالج إىل احلاجة بدون األمل علىاألمد 

قد يتطلب  الشامل مع العلم أن مثل هذا الربنامج. اجلراحية

 .إشراف خمتص حتت العالج من أكثر أو أشهر ثالثة

 العالج الغري اجلراحي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرضى من صغرية على نسبة اجلراحة تقتصر احلاجة إىل

. اجلراحية غري بالعالجات السيطرة على آالمهمتتعذر  الذين

 أو حركة مضغوط أو ُمْنحشر، عصب هو األمل سبب يكون قد

 كان وإذا. جماورة أقراص أو مستقرة، غري مشروخة فقرة

 األمام، فقرة إىل مضغوط نتيجة النزالق شوكي عصب هناك

 أو" نفق" فتح ضرورية إلعادة اجلراحية العملية تكون فقد

 للعصب. حيز

 العصب الواقع على الضغط عملية ختفيف إىل باإلضافة

عملية  اجلراح بإجراء يوصى قد االنزالق، أو اجملاور للشرخ

 وأيضًا الفقرة انزالق من دمج، وذلك بهدف منع املزيد أو تثبيت

 وتبلغ نسبة. املوقع هذا يف العصب عودة مشكلة انضغاط منع

 الربزخي الفقرات نزالقا أعراض إزالة الدمج يف جراحة جناح

 .٪٧٥ من أكثر

 يف بزراعة طعم عظمي الفقرة إصالح ُيمكن يف بعض األحيان،

 مع العلم أن عملية الدمج ميكن إجراؤها إما من. الشرخ موقع

(. اخللفية الطريقة) من اخللف أو( األمامية الطريقة) األمام

ويف كال الطريقتني يتم زراعة طعم عظمي أو بديل عن 

العظمي و/ أو استعمال أدوات تثبيت للفقرتني املراد الطعم 

 على( األمامية أو اخللفية) الطريقة ويعتمد اختيار. دجمهما

النتوء  إزالة إىل مثل احلاجة الفنية العوامل من العديد

للمريض،  واخلصائص التشرحيية النتوء، وموقع العظمية،

 العمل، إىل العودة تستطيع أما بالنسبة ملتى .اجلراح وخربة

 الوقت معظم ُتنفق كنت إذا. وظيفتك على جزئيًا فهذا يعتمد

 ٣-٢ يف خالل مبكر وقت يف العودة تستطيع فإنك قد مكتب، يف

 تتطلب جمهودًا وظيفتك كانت أما إذا. اجلراحة بعد أسابيع

 العظام إىل ما بعد اندماج االنتظار إىل تضطر فإنك قد جسديًا،

ويف العادة . أشهر عدة يستغرق قد الذي األمر التئامها، أو

 العملية بعد شامل تأهيل إعادة اجلراح بربنامج يوصي

 .اليومية احلياة أنشطة استئناف على ملساعدتك اجلراحية

 

ما ذا لو كنت حباجة إىل عالج 

 جراحي؟

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٪٥ لدى ما نسبته( احنالل الفقرات) مشروخة فقرة توجد ▪

  البالغني، ولكنها ال ُتسبب أملًا يف أغلب األحيان. السكان من

 فقاري انزالق ُيسمى الفقرة، انزالق الشرخ ُيسبب عندما ▪

 أو /و الظهر أملًا يف ُيسبب ُيسبب وقد ال وهذا قد برزخي،

 الساق.

الطبيعي  العالج من العالج من األول غالبا ما يتألف اخلط ▪

جدًا مراجعة الطبيب يف وقت لكن من املهم . والعالج الدوائي

 العالج يتمكن من وصف حتى والعالج مبكر للتشخيص

مع العلم أن  أسرع. بشكل التعايف على ومساعدتك الصحيح

 طويلة سيطرة حتقيق ُيمكنها املرضى من العظمى الغالبية

 اجلراحي. غري بالعالج األمد على األعراض

 الطبيب فقططبقًا لتعليمات  األدوية مجيع تؤخذ أن جيب ▪

 الشامل. العالج برنامج فقط من وعلى أساس أنها جزء

 عملية إجراء الساقني أو /و الظهر األمل املستمر يف يتطلب قد ▪

 بدون أو مع/ عملية الدمج مع العلم أن نسبة جناح. جراحية

 .٪٧٥ تزيد عن الواقع على العصب إزالة الضغط

 

 ملخص
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