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اأ�ضباب متعددة لآلم الظهر

العنق حتى  ميــتــّد الظهر مــن مــوؤّخــرة 

الظهر غالًبا  اآلم  الأرداف، لكن ت�ضمل 

اأمل اأ�ضفل الظهر، اأو اآلمًا على م�ضتوى 

الأ�ـــضـــالع، اأو اآلمـــــًا يف اجلــــزء الأدنــــى 

من الظهر، وتنتج من معاناة يتعّر�ض 

القطني قد تكون  الفقري  العمود  لها 

م�ضابة  كافة  الفقري  العمود  عنا�ضر 

مــثــل )الـــفـــقـــرات، الــديــ�ــضــك، املــفــا�ــضــل، 

تــطــاول  وقــــد  الع�ضالت…  الأربــــطــــة، 

اأعــ�ــضــاًبــا تــنــ�ــضــاأ يف  ـــا  اأيـــ�ـــضً هــــذه الآلم 

احلبل ال�ضوكي، وهذا ما ن�ضّميه الأمل 

الع�ضبي(.

يـــتـــاأّلـــف الــعــمــود الــفــقــري مـــن فــقــرات 

اأو  مــنــفــ�ــضــلــة  نـــ�ـــضـــف  اأو  مــنــفــ�ــضــلــة 

ملتحمة، وي�ضتمل على عدد كبري من 

املفا�ضل التي:

-  ت�ضند اجلمجمة وت�ضمح بتحريكها.

-  ت�ضمح بثني الرقبة والظهر.

التي تطّوق  الأ�ــضــالع  بربط  ت�ضمح    -

جتويف البطن.

-  ت�ضند احلبل ال�ضوكي وحتميه.

الــدور  فهم  ب�ضرعة  ن�ضتطيع  هنا،  مــن 

الهام واملحوري الذي يوؤديه الظهر على 

ومظهرنا  اجلــ�ــضــدّيــة  قــدراتــنــا  م�ضتوى 

العام.

الأ�ـــضـــبـــاب لــيــ�ــضــت بــدنــيــة بــقــدر مـــا هي 

متعّلقة بنمط احلياة املتبع. فمن جهة 

ثمة اأ�ضباب طبية كالت�ضّوهات اخللقية 

الدي�ضك  اأمــرا�ــض  الفقري،  العمود  يف 

التهاب  الأربــطــة،  اأمــرا�ــض  اأو  الفقرية 

املفا�ضل الناجت من ال�ضيخوخة،  تيّب�ض 

التنك�ضية…  الأمـــــرا�ـــــض  املـــفـــا�ـــضـــل، 

اأ�ضباب مرتبطة  اأخــرى ثمة  ومــن جهة 

ال�ضليمة  غري  كاملواقف  حياتنا  بنمط 

مثل  اليومية  احلياتية  امل�ضائل  جتــاه 

ال�ضيارة،…(،  املدر�ضة،  العمل،  )النوم، 

بدانة، �ضدمات ج�ضدية  اإرهــاق،  حمل، 

ونف�ضية، مراحل اإجهاد نف�ضي اأو توّتر، 

يف  مبالغات  اأو  منا�ضبة  غــري  ريــا�ــضــات 

ع�ضلية  ت�ضّنجات  الــريــا�ــضــة،  ممــار�ــضــة 

هملت اأو عوجلت ب�ضكل خاطئ …
ُ
اأ

اأن  »اأعـــداء الظهر«  يتبنّي لنا من كــرثة 

ثمة تف�ضريات متعددة، واأن اآلم الظهر 

التي قد نعاين منها جميعنا قد تكون 

ناجتة من اأ�ضباب عدة خمتلفة يف الوقت 

اإذًا  والأ�ــضــا�ــضــي  الــ�ــضــروري  مــن  نف�ضه. 

ا�ضت�ضارة الطبيب ما اأن ت�ضعروا بالأمل. 

وا  قد يكفي يف بع�ض احلــالت اأن تغرِيّ

امل�ضكلة،  ملعاجلة  فرا�ضكم  ب�ضاطة  بكل 

لكن قد حتتاجون يف حالت اأخرى اىل 

اخل�ضوع لعالجات، اأو حتى للجراحة. 

وحده ت�ضخي�ض طبي �ضليم �ضيمّكنكم 

مل�ضكلتكم  املنا�ضبة  احللول  اإيــجــاد  من 

تكون  قــد  اإذ  جـــًدا،  اخلا�ضة  وحلالتكم 

اأ�ـــضـــبـــاب خمتلفة،  نــفــ�ــضــهــا  لـــالأعـــرا�ـــض 

للغاية..  خمتلفة  عــالجــات  وبــالــتــايل 

بــاآلم ظهركم، لأنها  اأبــًدا  ل ت�ضتخّفوا 

قــد تــتــحــّول يف حــال اإ�ــضــاءة معاجلتها 

اأمــر معوق جــًدا قد ت�ضطرون اىل  اىل 

معاي�ضته لفرتة من الزمن، اأو يف بع�ض 

الأحيان لبقية العمر!

الفقري  العمود  بتقومي  العالج  ي�ضّكل 

والـــتـــالعـــب بـــه راهـــنـــًا جـــــزًءا مـــن طــرق 

الــعــالج الأكـــرث جنــاًحــا يف هــذا املــجــال. 

مــن الــثــابــت الــيــوم اأن هـــذا الــعــالج هو 

التقليدية  العالجات  من  فاعلية  اأكــرث 

)اأدويــة، راحة، تدليك( يف مكافحة اأمل 

و�ضف  ي�ضّح  يعد  مل  بالتايل،  الظهر. 

ل  هــذا الــعــالج بــاأنــه عــالج »اآخــــر«. نف�ضّ

ن�ضائح متعددة لتجنب م�ضاكل اآلم الظهر 

وتغيري منط احلياة
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