إصابة الحبل الشوكي – المعلومات أ
الساسية

Arabic

الحبل الشوكي هو عمود من النسيج العصبي يمتد من قاعدة الجمجمة نزوال إلى مركز الظهر .والحبل الشوكي أ
والغشية التي تغطيه
ً
محاطة بالفقرات (عظام الظهر) .تحدث إصابة الحبل الشوكي عندما يتعارض شيء ما مع وظيفة الحبل الشوكي أو بنيته.
يمكن أن تحدث إصابة الحبل الشوكي بسبب المرض أو حادث يؤدي إلى الصدمة أو ضغط العظام على الحبل أو نقص أ
الكسجين أو

بسبب قطع أو تمزق في الحبل الشوكي.

تختلف تأثيرات إصابة الحبل الشوكي بشكل كبير وذلك تبعا لنوع الصابة وموقعها .والتأثيرات أ
الكثر شيو ًعا هي فقدان القدرة على
إ
ً
أ
أ
الصابة أعلى في
الصابة وضعف الحاسيس العصبية .وبشكل عام ،فإنه ك ّلما كانت إ
تحريك الطراف بشكل مستقل تحت مستوى إ
والحساس ،ووظائف الجسم الداخلية.
الحبل الشوكي ،كان تأثيرها أكبر على وظائف الجسم ،إ
أ
أ
الصابة التي تصيب النصف السفلي من الجسم فإنها
الصابة التي تؤثّر على الطراف الربعة جميعها الشلل الرباعي .أما إ
تسمى إ
ّ
الحساس وجميع
مجرد حركة الذراعين والساقين ،ذلك أنه يمكن أن يتأثر إ
تسمى الشلل النصفي .هذه إ
الصابات أكثر ً
ّ
وقعا بكثير من ّ
أجهزة الجسم.
الصابة .وهذا يعني في الواقع توقّف جميع الرسائل
الصابات “الكاملة” هي تلك التي ال توجد فيها وظيفة أو إحساس تحت مستوى إ
إ
الصابات الكاملة إلى عدم وصول رسائل عبر
تماما .تشير إ
تماما .إال أن هذا ال يعني أن الحبل الشوكي مقطوع ً
الواردة من الدماغ وإليه ً
الصابات غير الكاملة فريدة
الصابة “غير الكاملة” فتشير إلى وصول بعض الرسائل .تُعتبر إ
المنطقة المصابة في الحبل الشوكي .أما إ
تماما ،على الرغم من أنهما يمكن أن تكونا متشابهتين.
من نوعها بالنسبة للشخص .إذ ال توجد إصابتان غير كاملتين تكونان متماثلتين ً
تعتمد قدرات الفرد المصاب بإصابة غير كاملة على طبيعة أ
العصاب التي تنقل الرسائل .يتم تصنيف شدة وتأثير إصابات الحبل
الشوكي باستخدام المعايير الدولية للتصنيف العصبي لصابة الحبل الشوكي التي طورتها الجمعية أ
المريكية إلصابات الحبل الشوكي
إ
وضوحا حول
عموما باسم  .ASIAتمكّن درجة  ASIAالتي تنطبق على الشخص المهنيين الطبيين من التواصل بشكل أكثر
ً
– المعروفة ً
مستوى وتأثير إصابة الحبل الشوكي.

مناطق الجسم التي تتحكّم بها أقسام الحبل الشوكي
قسم الحبل الشوكي العنقي

العصاب الخارجة من الفقرات في منطقة الرقبة أو أجزاء العنق بالفقرة  C1إلى  .C8تتحكّم هذه أ
يشار إلى أ
العصاب بالرقبة والذراعين
أ
الصابة بشلل رباعي.
الصابات في هذه المناطق إلى إ
واليدين والعضاء الداخلية .وتؤدي إ
الطراف أ
الفراد الذين يعانون من إصابة أعلى من مستوى الفقرة  C4من فقدان الحركة والحساس في جميع أ
عادة ما يعاني أ
الربعة،
إ
غالبا ما تكون موجودة لتسهيل استخدام أجهزة الشهيق والزفير للمساعدة على الحركة
على الرغم من أن حركة الكتفين والرقبة ً
والتحكّم البيئي والتواصل.
وغالبا ما يكون أ
للفراد المصاببن بإصابات في الفقرة  C5القدرة على تحريك الكتف والعضلة ذات الرأسين ،ولكن ال يكون هناك تحكّم
ً
أ
يُذكَر في المعصم أو اليد .ويمكن للفراد الذين لديهم إصابة في مستوى الفقرة  C5تناول الطعام بأنفسهم وأداء بعض أنشطة
الحياة اليومية.
المعدلة والقيام ببعض أنشطة استخدام
كافيا في معصمه يمكّ نه من قيادة المركبات
ّ
يمتلك الفرد المصاب في  C6بشكل عام ً
تحكما ً
المرحاض ولكنه يفتقر إلى التحكّم الحركي الدقيق.
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من الفريق الذي يمكن الوثوق به مدى الحياة

قسم الحبل الشوكي الصدري

أ
الشارات إلى الجذع وبعض أجزاء الذراعين.
تقوم العصاب الموجودة في منطقة القفص الصدري (من  T1إلىى  )12 Tبنقل إ

يحد من الشعور في منطقة الجذع الطرفية
عادة ما تؤثر إ
الصابات في الفقرات T1إلى  T8على تحكّم الفرد في الجذع العلوي ،مما ّ
والحساس فيه نتيجة عدم التحكّم في عضالت البطن .يمكن أن يؤثر ذلك على التوازن وكذلك على استقبال الحس العميق (حيث
إ
تشعر بجسمك وكأنه في الفضاء).
للشخاص الذين يعانون من إصابات في الجزء أ
ويكون أ
السفل من الصدر (من  T9إلى  )T12تحكّم بالجذع وبعض التحكّم في
عضالت البطن.

C1
C2
C3

الفقرات العنقية

C4
C5
C6
C7
C8

الوظائف المتأثّرة
التنفّس (الفقرة العنقية  – 1الفقرة العنقية )4
حركة الرأس والعنق (الفقرة العنقية )2
دقات القلب (الفقرة العنقية  – 4الفقرة العنقية )6
حركة المعصم والمرفق (الفقرة العنقية )5

T1
T2
T3
T4
T5

الفقرات الصدرية

T6
T7
T8
T9
T10

حركة اليدين أ
والصابع (الفقرة العنقية  – 7الفقرة
الصدرية )1
أ
الذراعان والمرفقان واليدان والمعصمان والصابع
والمريء والقصبة الهوائية (الفقرة الصدرية )1
عضالت الصدر والبطن (الفقرة الصدرية – 2
الفقرة الصدرية )12

T11
T12
L1

الفقرات القطنية

L2

ين
الورك� (الفقرة القطنية )2
حركة

L3

تمدد الركبة (الفقرة القطنية )3
ّ
ين
ين
الركبت�
عضالت
والكاحل� (الفقرة القطنية )5

L4
L5

الفقرات العجزية

S1
S2
S3
S4
S5

ين
حركة
القدم� (الفقرة القطنية  – 4الفقرة العجزية )1
الوظيفة الجنسية (الفقرة العجزية  – 2الفقرة العجزية )4
وظيفة أ
المعاء والمثانة (الفقرة العجزية  – 2الفقرة العجزية )3

أقسام منطقة الظهر القطنية والعجز

والمعاء والمثانة والوظيفة الجنسية .أ
العصاب في المستويات القطنية والعجزية للحبل الشوكي على الساقين أ
تؤثر أ
والعصاب السفلية
احيا لتحسين الوظيفة.
هي أعصاب محيطية (خارج الحبل الشوكي) ،وقد يمكن نقلها أو تقسيمها أو تطعيمها جر ً

الحاالت الثانوية الناجمة عن إصابة الحبل الشوكي
قادرا
بالضافة إلى فقدان إ
إ
الحساس أو الوظيفة الحركية ،قد تؤدي إصابة الحبل الشوكي إلى تغييرات أخرى في الجسم .يظل الجسم ً
الصابة.
الصابة ،لكن الرسائل من الدماغ وإليه ال يتم توصيلها عبر موقع إ
على العمل تحت مستوى إ
يمكن تج ّنب بعض مضاعفات إصابة الحبل الشوكي من خالل الرعاية الصحية الجيدة والنظام الغذائي والنشاط البدني على الرغم من
أنها تحدث أحيانًا حتى مع بذل أفضل الجهود.
التعرض إلصابة في الحبل الشوكي ،من فقدان الكالسيوم في
هناك العديد من
المضاعفات الثانوية التي يمكن أن أتحدث بعد ّ
أ
العظام ،إلى خسارة النسجة العضلية ،وصوال ً إلى اللم وضعف العضالت وضعف التوازن والتنسيق وانخفاض ضغط الدم
أ
أيضا انخفاض سعة الرئة،
(تجمع السوائل في الساقين أو الذراعين) .تشمل المضاعفات المحتملة ً
وتج ّلط الوردة العميقة والوذمة ّ
التبرز ،والتهابات المسالك البولية ،وزيادة تف ّتت الجلد مما يؤدي إلى مناطق ضغط ،واحتمال وجود
وسلس البول ،وانقطاعات في ّ
ضعف جنسي.

إعادة التأهيل بعد إصابة الحبل الشوكي
يمكن أن يستمر إعادة التأهيل من خالل العالج في العيادة الخارجية أو العالج المنزلي أو برنامج عالج مستقل .يُنصح بالعالج مدى
الحياة للحفاظ على وظيفتك وتحقيق أقصى قدر من الصحة والعافية .وقد تحتاج إلى مواصلة العالج بمفردك بدون حضور معالج،
لكن من المهم ممارسة أ
النشطة بشكل مستمر إلعادة تأهيلك مدى الحياة.
مهما
وقد ثبت أن الجهاز العصبي مطاطي ،بمعنى أنه
أمرا ً
سيتكيف مع ّ
ّ
التغيرات التي تطرأ عليه .وقد يكون الحفاظ على صحتك ً
لتحسين وظائف الجسم.
حاليا عالجات أو أدوية شافية إلصابة الحبل الشوكي ،ولكن على المستوى الدولي وهنا في أستراليا يعمل الباحثون للعثور
ال توجد ً
على عالجات ممكنة.

الضافية
للقراءة إ

خدمة إصابات الحبل الشوكي في كوينزالندhttps://www.health.qld.gov.au/qscis/health :
العودة إلى المسار الصحيح – ائتمان الحبل الشوكي في نيوزيلندة https://nzspinaltrust.org.nz/resources/back-on-track/

