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 اآلم الظھر عند األطفال و البالغین

 

 جمیع االطفال المعانیین من اآلم الظھر خاصة حدیثة الحصول في حاجة الى اجراء فحص شامل الستبعاد أي اسباب عالیة الخطورة

جانب التشوھات الخلقیة في اآلم الظھر. ویعتبر السن دون العاشرة قد تتسبب االلتھابات الجرثومیة و االورام السرطانیة و االصابات، الى 
الخطورة  الماتالبحث عن ع تستدعيفھي نتیجة تغیرات مرضیة. حدیثة أحد عوامل الخطورة اذا ماشتكى المریض من اآلم ظھر

بعد ممارسة  حدوثھطفل لالصابة أوألم في الظھر نتیجة تعرض الواآلم في اماكن أخرى من الجسم، و ، من الحمى(العالمات الحمراء) 
دویة أل ھأو استخدامشكوى الطفل من امراض مزمنة، الى جانب الطراف السفلى، الى الم من الظھر األانتشار و، الریاضة

اضطرابات في الجھاز ، الشلل الجزئي، ضعف العضالت الكشف عن یتضمنعندھا یجرى فحص عصبي شامل  كوید.جلوكوكورتی
یجب  كما. العضلة العاصرة الشرجیةضعف في وظائف  و كذلكأو األلم الخیفي)،الجسمي (خلل في الحس، نقص في االحساس،  الحسي

فرط حركة ، أو الخارجي أو تغیرات في شكل العمود الفقريي الغدد اللمفاویة، فت باانتفاخ أو تورم موضعي، او التھاالكشف عن أي 
للتأكد من عدم وجود اسباب تستدعي التدخل ضغط الدم ، كما یجب قیاس لم عند فحص المنطقةأعند الطفل، أو التھاب موضعي، أو

].2، 1[ عند صغار السن من االطفال السریع  

 واحد من بین كل خمسة اطفال في سن الدراسة یعاني من اآلم الظھر

 ھقین یعاني من اآلم الظھرمرا 5أن واحد من بین ، أتضح سنة 19-12االطفال من سن في دراسة سكانیة كبیرة أجریت في كندا و تابعت 
شملت اطفال  بریطانیا ، و في دراسة مشابھة اجریت فيو لیس البنینالبنات  المراھقات من حدوثا بینبشكل اسبوعي و أن االآلم أكثر

من كال الدراستین الماضي. و  الشھر خاللظھرمن اآلم ال قد اشتكى، أثبتت أن طفال من بین كل أربعة أطفال عاما 14-11المدارس بین 
].4، 3البدني [حدت من نشاط المرضى تبین أن اآلم الظھر  

ھقیناآلم الظھر تزداد مع تقدم العمر عند االطفال و المرا  

و قد مما یزید من معدل حدوثھا مع مرور الزمن. تزداد انتشار مع تقدم العمر عند االطفال و المراھقین. أظھرت االبحاث أن اآلم الظھر 
في مرحلة الجھود لمنع حدوث اآلم الظھر و اكتشافھا مبكرا  بذل ، مما یستدعيمعدل االنتشار في ازدیاد حدیثة أنالدراسات أثبتت ال

  ].5على حیاة الطفل [ الطفولة لالقالل من تبعاتھا

 طلب الرعایة الطبیة

انیة من عدة دول (فنلندا، فقد اظھرت الدراسات المیدبیة. اطفال و مراھقین على طلب المساعدة الط 6الى  5یقدم واحد من بین كل 
ممن یعانون من اآلم أسفل الظھر یقدمون على طلب المساعدة من % من االطفال و المراھقین 20-12برتغال) أن ما بین  نیجیریا، ایران،

].01-6بشكل تصاعدي [ 15-13 عمر . و غالبا ما تزداد تلك االستشارات الطبیة بینالطبیب  

 حمل حقیبة المدرسة و اآلم الظھر المزمنة

. اال أن ھذه العالقة لم تثبتھا التجربة، فال االصابة باآلم الظھرو  الوزن یتحدث العدید من االشخاص عن عالقة حمل حقیبة المدرسة ثقیلة
].11، 2[ المدارس و المراھقینعند اطفال تصمیمھا و خطورة االصابة باآلم الظھررسة و طریقة حملھا و دعالقة بین وزن حقیبة الم  

 ممارسة الریاضة اسلوب حمایة

عامل وقایة من االصابة باآلم  یبدو أن ممارسة أنواع من الریاضة المنتظمة والخفیفة كریاضة الجري و السباحة و ركوب الدراجات
لدى أحد عوامل خطورة االصابة بتلك اآلالم  و التنافسیة، و بالمقابل تعد ممارسة الریاضات الثقیلة الظھر الغیر مسببة عند المراھقین

],13، 12، 1المراھقین [  

صابة باآلم الظھرالعوامل النفسیة واال  



، وعلى الخصوص كلما زادت تلك آلالم الظھر لدى المراھقینبشكل مستمر بنسبة حدوث عالیة تنبىء المعاناة من القلق و االكتئاب 
تبحث العالقة بین التدخالت النفسیة  علمیة . مما یستدعى الحاجة الى دراساتیھمالظھر لداستمراریة اآلم االضطرابات زادت نسبة 

].15، 14ن 3تحول اآلم الظھر الى اآلم مزمنة و مستمرة [و  

بعد الجراحة الخاضعین لجراحات تثبیت العمود الفقرى یعانون من اآلم الظھر المزمنةاكثر من نصف المراھقین   

المجراة  العظام من أكثر جراحات عمود الفقرى كما في حاالت الجنفالعمود الفقرى والمستخدمة لتعدیل تشوھات التعد جراحات تثبیت 
، و ھذا یزید في فترة مابعد العملیات الجراحیة و ھم في منازلھم% من االطفال من اآلم حادة شدیدة 80یعاني ھقین و االطفال. بین المرا

ات، و ھي اآلم بعد الجراحما  % منھم باآلم20، اذ تشیر الدراسات الى اصابة لتدخالت الجراحیة المزمنةمن نسبة اصابتھم باآلم مابعد ا
واالجتماعیة عند المراھقین  وط النفسیةغترتبط الضبعد التدخل الجراحي.  نمط الحیاة عند المرضى اآلم مزمنة تؤثر على تعرف على أنھا

اذا تعرض اباءھم لذات بنسبة معاناة من اآلم الحادة و المزمنة أكبر من غیرھم و كذلك الحال  ممن یخضعوا لعملیات تثبیت العمود الفقري
]. 17، 16مما یحد من ظھور اآلم و استمرارھا [و لعل التدخالت النفسیة واالجتماعیة التى تستھدف تلك الضغوط  الضغوط.  

الظھرعند االطفال والمراھقین أسفل ممارسة الریاضة تحد من اآلم  

تلك  مناآلالم و تساعد في عالج عالج اآلم اسفل الظھر بطرق تداخلیة غیر جراحیة تلوي أنتدل دراسة منھجیة مرجعیة و تحلیل 
تقییم األلم فھي تقلل من حدة تلك اآلالم بثالث درجات على معیار تحت االشراف المباشرالخفیفة  الریاضیة ممارسة التمارین التدخالت
مما یتطلب المزید من ى على بعض التحیز. ولكن الدراسات المدرجة تحتواذا ماقورنت بعدم العالج الشھر الواحد) خالل 10-0الرقمي (
].18، 14على االطفال [االبحاث   

 المزید من االبحاث لفھم اآلم أسفل الظھر عند االطفال و المراھقین

اآلم الظھر عند االطفال و على االطفال لفھم للمزید من االبحاث المجراة حاجة الخلصت مراجعة دراسات مرجعیة منھجیة الى 
].13في فترة ما بعد البلوغ [خاصة المتعلقة بتأثیرات اآلم الظھر .المراھقین  
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