
التثقيف الصحي

األقراص الصناعية



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.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هو القرص الصناعي؟

 
القرص الطبيعي هو طبقة طرية ماصة للصدمات موجودة 

بني العظام اليت يتكون منها العمود الفقري واليت ُتسمى 

"فقرات". يتكون القرص الطبيعي من نسيج شبيه بالغضروف 

يتألف من جزء خارجي ُيسمى احللقة، وجزء داخلي ُيسمى 

 معظم يف القرص ويكون(. ١النواة، كما هو موضح يف )الصورة 

يكفي للسماح للعمود الفقري باالحنناء. أما  مبا مرنًا األحيان

القرص الصناعي )ُيسمى أيضًا القرص البديل( فهو جهاز يتم 

زرعه يف العمود الفقري ليؤدي وظائف القرص الطبيعي؛ 

 .حيمل وزن اجلسم، ويسمح حبركته

 

 

 

 

 

 

يتوفر العديد من التصاميم للقرص الصناعي اليت ُيمكن 

حتت نوعني رئيسيني: استبدال قرص  كامل أو تصنيفها 

استبدال نواة القرص. استبدال القرص الكامل ُيشري إىل أن 

كل أو معظم نسيج القرص الطبيعي يتم استئصاله، وزراعة 

جهاز بديل مكانه بني الفقرتني. أما استبدال نواة القرص  فإنه 

يشري إىل استئصال اجلزء املركزي من القرص الطبيعي 

واة( واستبداله بنواة قرص صناعية، بينما يبقى اجلزء )الن

اخلارجي من القرص الطبيعي )احللقة( يف مكانه بدون 

 استئصال.

١صورة   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع

ُتصنع األقراص الصناعية يف الغالب من مواد معدنية أو مواد  

شبيهة بالبالستيك )بوليمر بيولوجي( أو من االثنتني معًا. 

ومما هو جدير بالذكر أن هذه املواد ُتستعمل يف اجلسم منذ 

سنوات عديدة حيث ُتجرى عمليات االستبدال الكامل للقرص 

  .اضييف أوروبا منذ نهاية مثانينات القرن امل

تتكون تصاميم القرص الصناعي الكامل األكثر استعمااًل من 

صفيحتني معدنيتني: واحدة ُتثبت بالفقرة اليت تقع فوق 

القرص اجلاري استبداله، والثانية بالفقرة السفلية. وحتتوي 

بعض األقراص الصناعية على قطعة شبيهة بالبالستيك 

ني. تسمح طرية قابلة لالنضغاط بني الصفيحتني املعدنيت

األقراص الصناعية باحلركة بواسطة سطوح منحنية غالبًا ، 

 .تكون ملساء تنزلق الواحدة فوق األخرى

أما بالنسبة لنواة القرص الصناعية، فمعظمها مصنوع من مواد 

شبيهة بالبالستيك )بوليمر بيولوجي(. إحدى هذه املواد ُيسمى 

اصه للماء، هيدروجل )جل مائي( الذي ميتاز بتمدده عند امتص

حيث يوضع يف جتويف نواة القرص الطبيعي، ويتمدد عند 

امتصاصه للماء ليمأل التجويف.  هذا اجلهاز )أي النواة 

الصناعية( قابل لالنضغاط، وبالتالي يسمح باحلركة مثل 

نواة القرص الطبيعي تقريبًا. هناك أيضًا تصميم آخر عبارة 

حلزونيًا لتمأل عن قطعة من مادة شبيهة بالبالستيك تلتف 

جتويف النواة. وجدير بالذكر أن نواة القرص الصناعية ال 

تتوفر لالستعمال يف الواليات املتحدة يف الوقت احلالي وال حتى 

كجزء من دراسة معتمدة من إدارة األغذية والعقاقري 

 .األمريكية

تتوفر بدائل صناعية للقرص مصممة لالستعمال يف القسم 

غري أنه مل ميض على  .فقري )العنق(العنقي من العمود ال

استعمال هذه البدائل سوى فرتة قصرية من الزمن نسبيًا، وعدد 

من هذه البدائل خيضع حالياً للتقييم بواسطة دراسات معتمدة 

 من إدارة األغذية والعقاقري األمريكية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل عملية استبدال القرص 

 مناسبة لي؟

ختتلف األسباب املوجبة إلجراء عملية استبدال القرص حسب 

نوع القرص الصناعي. أحد هذه األسباب هي األمل الناشئ من 

القرص الذي مل يتحسن )أي مل ختف شدته( بدرجة كافية 

بالعالج غري اجلراحي مثل األدوية، واحلقن، واملعاجلة اليدوية، 

ون قد أجري لك والعالج الطبيعي. وبشكل عام، ُيفرتض أن يك

تصوير بالرنني املغناطيسي أظهر وجود تآكل يف القرص. 

وُيجرى أيضًا يف كثري من األحيان تصوير لألقراص ملعرفة 

أي منها له عالقة باألمل )تصوير القرص هو إجراء يتم خالله 

حقن صبغة يف القرص، وأخذ صور باألشعة السينية وصور 

ضى "تصوير القرص" مقطعية، راجع ترمجة كتيب تعليم املر

الصادر عن اجلمعية السعودية للعمود الفقري ملزيد من 

املعلومات(. يقوم اجلراح بدراسة نتائج هذه الفحوص ونتائج 

الفحص السريري والتاريخ الطيب من أجل حتديد مصدر األمل 

 .الذي تعاني منه

هناك عدد من احلاالت اليت قد متنع إجراء عملية استبدال 

وتشمل هذه احلاالت: انزالق الفقرات )انزالق القرص لك، 

جسم فقرة فوق الفقرة اليت حتتها(، هشاشة العظام، كسر يف 

جسم الفقرة، حساسية للمواد يف القرص الصناعي، ورم يف 

العمود الفقري، التهابات يف العمود الفقري، السمنة املفرطة، 

د تغيريات مهمة يف شكل املفاصل )يف اجلهة اخللفية للعمو

الفقري(، احلمل، االستعمال املستمر لإلستريويدات، أو 

األمراض املناعية. أيضًا، عمليات االستبدال الكامل للقرص 

ُتجرى من اجلهة األمامية )من خالل البطن(، ولذا قد يكون 

من غري املمكن إجراءهذه العملية لك إذا ما أجريت لك يف 

حالة األوعية املاضي عملية جراحية يف البطن أو إذا كانت 

الدموية أمام العمود الفقري تزيد من خطورة حدوث اإلصابة 

 .خالل العملية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي البدائل؟

يكون أمل الظهر يف بعض األحيان ناشئًا عن القرص، وملعاجلة  

هذه احلالة تتوفر بدائل عن استبدال القرص تشمل الدمج، 

والعالج غري اجلراحي، أو ترك احلالة بدون عالج. بشكل عام ال 

ُيفكر اجلراح يف إجراء عملية جراحية لألمل املتعلق بالقرص 

ما مل يكن األمل شديدًا لفرتة طويلة من الوقت )غالبًا تزيد عن 

ستة أشهر( وتلقى املريض عالجات غري جراحية )مثل العالج 

ل النشاطات، كذلك املعاجلة الطبيعي، األدوية، احلقن، تعدي

 اليدوية للعمود الفقري(.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرت العادة على أن يكون دمج الفقرات هو العالج اجلراحي 

ألمل القرص. يتم يف هذه العملية اجلراحية استئصال نسيج 

واهلدف القرص الطبيعي ووضع عظم بني جسمي الفقرتني. 

من هذه العملية هو دمج الفقرتني فوق وحتت القرص املسبب 

لألمل على أساس أن إزالة أنسجة القرص وإلغاء احلركة 

 .سيؤدي إىل ختفيف األمل بدرجة كبرية

العمود الفقري السليم والطبيعي يسمح باحلركة عند كل 

قرص يف العمود الفقري. يف أفضل احلاالت، يود اجلراح إعادة 

الفقري إىل هذه احلالة الطبيعية. ولكن يف الوقت  عمودك

احلالي، عالج العديد من حاالت العمود الفقري املؤملة يكون 

بالدمج الذي بدوره ُيلغي حركة املنطقة املؤملة يف العمود 

الفقري. أما األقراص الصناعية فهي مصممة للسماح 

 .حبركة طبيعية إىل أقصى حد ممكن بعد اجلراحة

مج الفقرات هناك احتمال بأن يؤدي دمج جزء واحد يف حالة د

من العمود الفقري إىل حتميل مزيد من احلمل واحلركة 

على األقراص والفقرات فوق وحتت الدمج. وهذا سوف يؤدي 

إىل متزق أكرب من املعتاد. وفائدة القرص الصناعي هو أنه قد 

 .ُيقلل من هذا اخلطر بدرجة كبرية

 الصناعي؟القرص  ما هي مزايا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هناك ميزة حمتملة أخرى لعملية استبدال القرص، وهي 

عودة أسرع إىل ممارسة النشاطات مقارنة بعملية الدمج. يف 

حالة عملية الدمج تكون نشاطات املريض حمدودة خالل 

الفرتة الزمنية الالزمة للطعم العظمي لكي ينمو ويلتحم. أما 

يف حالة القرص الصناعي، فإن اهلدف من العملية هو 

ركة، ولذا ُيشجع املرضى على العودة إىل احلركة مبكرًا احل

ولكن بصورة تدرجيية. على الرغم من أن األقراص الصناعية 

توفر عدة مزايا مقارنة بالدمج إال أنها ما زالت تقنية جديدة ال 

تتوفر نتائج لدراسات إكلينيكية مضبوطة عشوائية طويلة 

اًل طويل األمد من األمد عن فعاليتها. أما الدمج فإن له سج

النجاحات يف تصحيح املشاكل يف منطقة الدمج بشكل دائم. 

لذا حتدث مع طبيبك عن هاتني العمليتني بالتفصيل قبل 

 .اختاذ قرار بشأن أيهما أفضل لك

 

 

 ما نوع القرص الصناعي الذي أحتاجه؟

يعتمد نوع القرص الصناعي املالئم على سبب أمل الظهر و/ أو 

دة األمل، والتدريب الذي تلقاه اجلراح. استبدال أمل الساق، وش

نواة القرص قد تكون مالئمة للمريض الذي هو يف مرحلة 

مبكرة من تآكل القرص املصحوب بأعراض حني تكون حلقة 

القرص الطبيعي ال تزال يف حالة جيدة. كما ُيمكن زراعة هذا 

اجلهاز )نواة القرص الصناعية( بعد عملية استئصال القرص 

طبيعي اليت تتضمن استئصال قدر كبري من نسيج القرص. ال

أما بالنسبة للقرص الطبيعي الذي تعرض لتآكل شديد، فإن 

 عملية االستبدال الكامل قد تكون ضرورية.

 

 القرص الصناعي؟ ما هي مزايا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما هو احلال يف أية عملية جراحية هناك خماطر ُتصاحب 

عملية استبدال القرص. املضاعفات احملتملة لعملية زراعة 

قرص صناعي مماثلة للمضاعفات احملتملة لعملية الدمج 

األمامي للفقرات، وتشمل هذه املضاعفات ما يلي دون حصر: 

انزياح االلتهابات، إصابة األوعية الدموية، إصابة األعصاب، 

القرص الصناعي من مكانه أو انكساره، تآكل املواد املصنوع 

منها القرص، استمرار األمل أو زيادته، ظهور أمل جديد، خلل يف 

الوظيفة اجلنسية، إصابة اجلهاز البولي، الوفاة. جيب مناقشة 

هذه املخاطر مع اجلراح قبل اختاذ قرار باملوافقة على عملية 

 .زراعة قرص صناعي

 

 :صملخ

األقراص الصناعية هي أجهزة جديدة يف الواليات املتحدة 

األمريكية، مع العلم أن عمليات االستبدال الكامل للقرص 

ُتجرى يف أوروبا منذ مثانينات القرن املاضي. وهناك محاس 

شديد لألقراص الصناعية ناجم عن النتائج اإلجيابية 

ُيمكنه مساعدة املتحققة حتى اآلن. غري أنه ال يوجد عالج واحد 

مجيع املرضى وال توجد نتائج مضمونة أيضًا، بل هناك 

خماطر ُتصاحب أي عالج جراحي. وكما هو احلال مع أية 

عملية جراحية أخرى ملعاجلة األمل املتعلق بالعمود الفقري، 

فإنه ال جيوز إجراء عملية استبدال القرص إال بعد استنفاد 

رتة طويلة على معاناة مجيع سبل العالج التحفظي، وُمضْي ف

املريض من أمل شديد، والتحقق من مجيع األسباب املوجبة 

 .للعالج اجلراحي

ما هي خماطر عملية استبدال 

 القرص؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظات

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظات

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

 



ي
قر

الف
ود 

الجمعية السعودية للعم

SAUDI SPINE SOCIETY

www.saudispine.org

@SaudiSpine

info@saudispine.org

V‰ËÁfli<
ÕÇ{{„i <˜Ê <zº{{œ  <Ì{{⁄^¬ <l^{{⁄Á◊√€“ <ÏÜ{{éfl÷] <ÂÑ{{‚ <›Ç~j{{äi<
ÅÁ{{€√◊÷<ÌËÅÁ√{{ä÷]<Ì{{È√€r◊÷<Ì{{È5Ö<Ì{{â^Èä“<^7^€√j{{â]<±c<
x{{íflfi<^{{€“<JÎÜ{{œÀ÷]<ÅÁ{{€√◊÷<ÌÈ÷^€{{é÷]<^”{{ËÜ⁄_<Ì{{È√∂Ê<ÎÜ{{œÀ÷]<
ì{{° <l^{{⁄Á◊√⁄ <Ó{{◊¬ <ŸÁ{{ív◊÷ <î^{{§] <‘{{fÈfõ <ÏÖ^{{éjâ^e<

J^„fl⁄<Ífi^√i<:÷]<Ìe^ë˝]

٢٠٠٦- ٢٠٠١٣ÌæÁÀ¶<—Áœ£]<ƒÈ∂
ÎÜœÀ÷]<ÅÁ€√◊÷<ÌËÅÁ√ä÷]<ÌÈ√€r◊÷

ÎÜœÀ÷]<ÅÁ€√◊÷<ÌÈ÷^€é÷]<^”ËÜ⁄_<ÌÈ√∂Ê<




