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 اآلم الظھر أمر البد منھ مع الشیخوخة، ماھي الحقیقة

 

 انتشار اآلم أسفل الظھر عند كبار السن

% من 60% و غالبا مایصحبھ نوع من االعاقة الجسمیة المالحظة بین 75 -21یعد معدل انتشار اآلم أسفل الظھر عند كبار السن مابین 
]. على الرغم من انتشار اآلم أسفل الظھر اال أنھا لیست جزء ال 2، 1المرضى وكل ھذا یؤدي الى تدھور ملحوظ في نوعیة الحیاة [

العوامل الوراثیة و العوامل لكنھا مرتبطة بزیادة االعباء على العمود الفقري نتیجة لألمراض و أنماط الحیاة و یتجزء من الشیخوخة، و
].3الطبیعیة الحیویة، و علیھ الیكون العمر الظاھري ھو المحدد لتطورات المرض [  

 معظم اآلم أسفل الظھرھي نتیجة اسباب شائعة

تكون نتیجة تغیرات في ھیكل العمود الفقري أو تشوھات نتیجة االلتھابات العظمیة  أن تخلوا من معظم اسباب اآلم أسفل الظھرالشائعة ال
المفصلیة أو ناتجة عن ھشاشة العظام أو تغیرات في القرص الفقري أو تغیرات في الفقرات أو نتیجة الضغط على العصب و لعلھ  من 

].4) [اءات الحمرعالمستبعاد االسباب الخطیرة (الجدیدة الظھور شدیدة الحدة و االمھم تشخیص اآلم الظھر   

و اآلم الظھر اءالحمر عالماتال  

حدوث ) كاءالحمرمات عالالكثر خطورة و التى تستدعي العالج السریع (الث عن المسببات اال بد أن یشمل تقییم مرضى اآلم الظھر البح
عن التھابات  الناتجة%) و حتى تلك 80, -0,1( الجرثومیة وااللتھابات %)3,8 -0,3السرطانیة ( %) و االورام4 -70,الكسور (

و التى قد تحدث من غیر  . اآلالم الناتجة عن كسورھشاشة العظاماتیزیةاآلم العضالت الرومكاعتالل المفاصل الفقري و المناعة الذاتیة 
مكن تشخیصھا من الممعظم ھذه الحاالت  ].5[لط بینھا و بین اآلم الظھر الحادة خغالبا مایتم ال، صابات أو سقطاتتعرض المریض ألي ا

لتأكید التشخیص. الفحص االشعاعي ھذه الحاالت تستوجبمع ھذا ، ومن خالل التاریخ المرضى و الفحص السریري  

 تقییم اآلالم بعیدا عن الظھر

 بما فیھاراض الشیخوخة و یستخدم فیھ جمیع ادوات تقییم األلم الم الظھر یشتمل على كل اممن الضروري القیام بتقییم شامل آل
، و النوم، و مزاج المریض، و النشاطات الیومیةالقدرة على القیام ب الشرح اللفظي لأللم، و یجب أن یمتد التقییم لیشمل معتمدة علىالغیر

و من األفضل أن یقوم بذلك ]. 8، 6،7عمة للمریض أم ال [أنظمة داض حیال األلم و وجود یو معتقدات المرقدرتھ على التأقلم مع األلم، 
   ].9فریق طبي متعدد التخصصات یجعل من المریض محور اھتماماتھ [

مراض الشیخوخة التقییم أل تضمین  

البدني و ضعف الفعالج اآلم الظھر و التنبء بتطوراتھا. المرتبطة بتقدم العمر دورا رئیسیا في  التغیراتتلعب االمراض الشائعة و
].10التعرض للسقوط المتكرر و االمراض الناتجة عن الشیخوخة كلھا أمثلة على ذلك [و  العقلي و تعدد األدویة المستخدمة  

 مراجعة األدویة المستخدمة

و كذلك العمر ، فحركة الدواء في الجسم تتغیر مع تقدمعلى العقاقیر الجسماعتبار تأثیرات العقاقیر على جسم المریض و تأثیر ال بد من 
و على  تؤثر على مدى تنقیة الجسم من االدویةئف الكبد و الكلى ائة على وظرو من ناحیة أخرى التغیرات الطامدى انتشاره في الجسم 

].12، 11فعالیة المسكنات [توزیعھا في مختلف ارجاء الجسم و تزید من   

 األفیونات كن حذرا من المضاعفات

ضاعفات من غثیان و امساك تنقصھ االدلة الداعمة، بینما تزداد نسبة حدوث المأثبتت الدراسات أن استخدام األفیونات على المدى الطویل 
الناتجة قبل  مضاعفاتمجناة و الاحداث نوعا من التوازن بین الفوائد ال. و علیھ یجب وضعف في االدراك و كثرة التعرض للسقوط

متى ما ثبت عدم جدواھا  ھاطء و یتم ایقاف، و أن یبدأ بجرعة صغیرة یتم زیادتھا تدریجیا بببار السن من المرضىوصف أي أفیونات لك
]13.[  



ض النظر عن عمر المریضالعالج الطبیعي عالج فعال بغ  

، فالمشى و العالج المائي تھانشاطھ الیومي و تقویة عضالتھ و تحسین حرك یجب استتخدام العالج الطبیعي بما یناسب كل مریض لزیادة
تحسین الصحة العامة و ما أن فوائد العالج الطبیعي تتعدى ذلك الى كآلالم المزمنة. و التاي شي اثبتت فعالیتھا في عالج او الیوغا 

أن  . و ال ننسىكمرض السكري و امراض القلب و الرئتین و ھشاشة العظامیفید في التحكم في االمراض  وھو تحسین مزاج المریض
].15، 14یعدل العالج الطبیعى لیتماشى مع حاجة كل مریض و لیناسب وضعھ الصحي [  

 العوامل النفسیة و االجتماعیة

على األلم.  من تأثیرات ایجابیة و سلبیة امریض لما لھتضمین العوامل النفسیة و االجتماعیة للمرضى في الخطة العالجیة لكل  ال بد من
و مع جائحة كورونا)  ھو الحالالعزلة االجتماعیة (كما و القلق و فقدان أحد أفراد االسرة أو أحد االصدقاء و  االكتئابمن ھذه العوامل: ف

و علیھ یجب أن یركز نظام العالج الشامل لكبار . م امكانیة الحصول على الرعایة الالزمةدعفقدان االستقاللیة و االعتماد على الغیر و
. و دخالھم في مراكز الرعایة اال للضرورةیة و عدم او استمراریة استقالل تمتعھم بالرعایة الالزمة اخراطھم في المجتمع والسن على 

].17، 16، 8[ آلاأللم یؤثر بقوة على كل ھذه العوامل كما أن العالج الغیر فعال یؤدي الى نفس الملیكن جلیا أن   

عوائق العالج النفسيقدم العمر و ضعف االدراك من ت  

تغیر المعتقدات الخاطئة و و تحسین النوم و االسترخاء وزیادة الحركة وتحسین التوقعات الجات السلوكیة المعرفیة على تستخدم الع
]. كما أن اشراك شریك الحیاة في العملیة 17[ الحیاة بشكل عام نزیادة القدرة على التأقلم مع األلم و تحسیو اخیرا  الضارةالسلوكیات 

  ند ضعفاء االدراك من المرضى.و في تغییر السلوك من العوامل الفعالة ع العالجیة
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