آالم أسفل الظهر

عند النساء الحوامل

يشــكو أكثر من نصف الســيدات احلوامل مــن آالم الظهر أثناء
فترة احلمل .ومعظم اآلالم تكون في األشهر الثالثة األخيرة من
احلمل ،وقد تستمر لستة شهور بعد الوالدة .ومن املهم اإلشارة
إلــى أن ثلــث هؤالء الســيدات يعتبــرن األلم عائقاً لهــن في أداء
أنشطتهن املعتادة.

أنواع آالم الظهر بسبب الحمل

 -1ألــم أســفل الظهــر :والــذي قــد ميتــد إلــى الســاقني ويزداد
بتقدم احلمل.
 -2ألــم املفصــل احلرقفــي :والــذي يكــون عميقــاً فــي اإلليتــن
وقــد ميتد علــى الناحية اخللفية أو اجلانبيــة للفخذ .ويبدأ
هــذا النوع من األلــم بالظهر كلما تقدم احلمــل وأحياناً بعد
الوالدة.
 -3األلــم الليلــي :وهو ألم أســفل الظهر تشــعر بــه احلامل بعد
االستلقاء على الفراش لي ً
ال.

األسباب

هنــاك عــدة عوامل متعلقة بتغيــرات طبيعية حتــدث أثناء فترة
احلمل قد تؤدي إلى ألم أسفل الظهر ،نذكر منها:
 -1زيادة الوزن أثناء احلمل.
 -2تغيــرات وزيادة في إفراز بعــض الهرمونات والتي تؤدي إلى
زيادة في رخاوة األربطة والعضالت.

 -3تغيرات في مركز الثقل.
وقد يكون األلم ناجتاً عن انزالق غضروفي (ديسك) ،وهو قليل
احلــدوث ينتــج عنه ألم ميتد من الظهر وميتد إلى الســاق حتت
الركبة ،وقد يصاحب بتنميل وخدور في الساق أو القدم.
تلك العوامل تســبب آالم أســفل الظهر أثناء احلمل ،وخصوصاً
عند ممارسة حركات أو أنشطة مثل:
٭ ٭الوقوف أو املشي ملدة طويلة.
٭ ٭حمل األشياء.
٭ ٭اجلري.
٭ ٭االنحناء إلى األمام.
٭ ٭التقلب في السرير.
٭ ٭القيام من كرسي منخفض.
كلما تقدم احلمل وازداد وزن اجلنني تغير قوام احلامل ،وتطلب
جهــداً أكبر للمحافظة على االتزان أثناء الوقوف واملشــي .ومن
ثــم فــإن هذا التغير يؤدي إلى زيادة التوتر والعبء على املفاصل
والعضــات واألربطة في منطقة أســفل الظهر ،هذا إلى جانب
ضعف عضالت البطن وعجزه عن تقدمي الدعم الكافي للظهر
للمحافظة على القوام السليم؛ وذلك نتيجة لزيادة الشد الواقع
على عضالت البطن بفعل زيادة حجم اجلنني.

وفي الوقت نفســه تزداد إفرازات بعض الهرمونات والتي تعمل
علــى رخــاوة العضــات واألوتار واألربطــة بهدف زيــادة مرونة
ومتــدد قناة الوالدة ،ولكن تأثير هــذه الهرمونات ليس مقصوراً
علــى حوض املرأة احلامــل ،ولكنه ميتد ليشــمل جميع املفاصل
مبــا فيها مفاصــل العمود الفقري ،وبهذا يفقــد العمود مقدرته
ومرونتــه الكاملــة ملواجهة الضغوط والتوترات املتزايدة بســبب
القوام اجلديد للمرأة احلامل وزيادة وزن اجلنني.

ألم المفصل الحرقفي

فــي العــادة يكــون املفصــل ثابتــاً بواســطة األربطــة املشــدودة
واحمليطة به ،ولكن بســبب إفــراز بعض الهرمونات أثناء احلمل
يصبــح هــذا املفصــل أكثر مرونــة وأقل ثباتــاً الرتخــاء األربطة
احمليطة به.
ولهذا يظهر األلم ويزداد أثناء الوقوف أو املشي الطويل أو قيادة
الســيارة ملســافة طويلة ،كما أن التقلب في الســرير أو النهوض
منه يُحدث األلم.

آالم أسفل الظهر الليلية

يبدأ هذا النوع عند االســتلقاء على الفراش والذي قد يتســبب
فــي إيقاظ الســيدة احلامل من النوم ،ويعــزو البعض هذا األلم
إلى زيادة تدفق الدم في األوعية في احلوض أسفل الظهر.

سبل الوقاية وعالج آالم الظهر أثناء الحمل
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-2
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احملافظــة علــى القــوام الســليم ،وجتنــب األوضــاع غيــر
الصحية .
وضــع دعامــة ألســفل الظهــر وخصوصــاً إذا تطلــب األمر
اجللــوس لفترة طويلــة  .واقطعي اجللوس الطويل باملشــي
بني احلني واآلخر.
جتنب الوقوف أكثر من نصف ساعة دون اجللوس للراحة.
عند االضطرار للوقوف لفترة طويلة فإنه يُنصح بوضع إحدى
القدمني على كرسي منخفض بالتناوب مع القدم األخرى.

 -5جتنب اجللوس أكثر من نصف ساعة كقيادة السيارة.
 -6جتنب حمل أو نقل األشياء الثقيلة.
 -7اتباع اإلرشــادات الصحية عند االســتلقاء على الفراش أو
مغادرته.
 -8اختيار حذاء مريح وجتنب األحذية ذات الكعب العالي.
 -9وضع وســادة رقيقة حتت البطن وأخرى بني الساقني عند
االستلقاء على اجلانبني.
 -10املداومــة علــى ممارســة الرياضة قبــل احلمل يقلل نســبة
اإلصابة بآالم الظهر أثناء احلمل.
 -11ممارســة بعض التمرينات لتقويــة عضالت الظهر والبطن
بعد استشارة الطبيب أو أخصائية العالج الطبيعي.
 -12جتنب القيام بأية مترينات تؤدى إلى وضع االســتلقاء على
الظهر ،وذلك بعد الشهور الثالثة األولى من احلمل.
 -13ممارسة السباحة.
 -14اختيار املرتبة املناسبة للسرير.
 -15جتنب الزيادة املفرطة بالوزن.
 -16استخدام الكمادات الدافئة.
 -17املساج.
 -18حزام طبي خاص للحوامل.
 -19وصف بعض األدوية.

التشخيص

يعتمد تشــخيص األلم أســفل الظهــر أثناء احلمل علــى التاريخ
املرضي وعلى الفحص اإلكلينيكي.

شكر وتقدير

للدكتور مساعد السعيد
استشاري الطب الطبيعي
لتقدميه املادة العلمية

