الفصل الرابع عشر

األلم
أ.د :فاتن رستم

مقدمة :
يعد األلم من أقدم القضايا الطبية التي عرفها اإلنسان عبر العصور منذ أكثر من  0555سنة قبل
الميالد و حتى يومنا هذا .
إن هذه القضية تعد مشكلة بحد ذاتها ؛نظراً لتداخل عدة عوامل في إنتاجها و في فهمها .ففي
العصور القديمة  ،كان االعتقاد دوما ً بأن األلم ناجم عن تأثير األرواح و اآللهة  ،أو هو صراع
بين روح الخير  yinو روح الشر yangكما اعتقد قدماء الصينيين .أما اإلغريق فقد اعتبروا أن
األلم يحدث نتيجة لعدم التوازن بين األخالط األربعة  :الدموي – البلغمي -السوداوي –
الصفراوي  ،فيتطبع إنسان ما بأحد هذه األلوان حسب ارتياحه أو انزعاجه ...و كلنا نتفق على
أن األلم إحساس مزعج  ،ويختلف عند الشخص نفسه حسب الوقت  ،والمزاج  ،والمحرّ ض ..
إذن هو بصفة رئيسة إحساس شخصي و هذا ما يجعل من الصعب تعريفه  ،و يمكن اعتباره
مؤلفا ً من عنصرين  :عنصر شخصي يجعل الفرد يحس بالتعاسة و عدم االرتياح حسب التجربة
الشخصية  ،و عنصر موضوعي يحدث نتيجة لألثر الضارّ لأللم على مختلف أجهزة الجسم :
الدوران  ،التنفس  ،الجهاز العصبي المركزي .
يعتقد بعضهم أن األلم هو فعل منعكس واق ٍ  ،و هذا صحيح في بداية حاالت معينة مرضية
غير طبيعية  ،فألم الذبحة القلبية مثالً  ،يدفع بصاحبه إلى التوقف عن بذل الجهد مما يخفف
العبء عن العضلة القلبية  ،و لدى مريض آخر يعاني من ألم في أحد األطراف  ،يقوم المريض
بتحديد حركة الطرف ليمنع انتشار األلم  ،إال أن ذلك ال ينطبق على كثير من الحاالت و
خصوصا ً الخطير منها  ،فالسرطان ينتشر و يستفحل دون ألم على الغالب  ،و حين يبدأ األلم
يكون الوقت قد تأخر و فات األوان  ،و في جميع الحاالت  ،فإن األلم الدائم شرٌ  ،يحتاج كل من
يعاني منه إلى المعونة .
ُيفسر األلم ؟
كيف َ
في بداية الستينيات من القرن الماضي  ،قام عالمان من كندا ( ) wall – Milzachبابتكار
نظرية البوابة لشرح آلية حدوث األلم  ،و ذلك بافتراض وجود بوابة داخل النخاع الشوكي ،
تسمح للشوارد و الكهرباء باالنتقال للدماغ حسب كميتها و تركيزها ووجود محرّض أو مثبّط
لها .
نظرية أخرى تقول  :إن األلم ينجم عن خلل بالتوازن بين ظاهرتي التثبيط و اإلثارة،
فالمعلومات القادمة من المستقبل الحسي نتيجة التنبيه الميكانيكي أو الكيميائي تنتقل عبر األلياف
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صغيرة القطر  ،أما التثبيط العصبي فهو نتيجة تأثيرات معاكسة لتيارات قادمة باأللياف كبيرة
القطر .

تعريف األلم :
لقد كان من الصعب وضع تعريف دقيق لهذه الظاهرة  ،إال أنه تم االتفاق عام  6611خالل اجتماع الجمعية
مبسط يجمع بين التجربة الشخصية و السبب
العالمية لدراسة األلم في سياتل بأمريكا على وضع تعريف
َ
الفيزيولوجي لأللم حيث اعتمد أن األلم :

حالة من الشعور العاطفي و الحسي غير المحبب  (،نتيجة أذية نسيجية معينة مرئية أو مخفية) أو تصف ما
يمكن أن يكون أذية .
IASP: International Association for the Study of Pain
قد يكون األلم هو العرض األول  ،و قد يكون المنبىء عن النكس بعد المعالجة  ،و قد يظهر في المراحل
النهائية للمرض  ،فاأللم الطارىء عند مرضى السرطان نتيجة لالنضغاط أو ارتشاح الورم على األعصاب أو
العظام أو األحشاء أو نتيجة زيادة الحجم ضمن القحف بحال وجود ورم دماغي .

طرق األلم :
أ -مستقبالت األلم :
تعرّ ف مستقبالت األلم  Nociceptorsبأنها مستقبالت حسّاسة لتنبيه مؤلم  ،و قد تكون
موضّعة في الجلد ( مستقبالت ميكانيكية – متعددة األنماط تستجيب للتنبيه الحراري أو الكيميائي
 )...أو عميقة تتوضع بالعضالت و المفاصل و األحشاء .
يمكن أن ينعكس ألم النسج العميقة و األحشاء إلى المواقع الجلدية البعيدة التي تشاركها في
طرق القرن الظهري  ،الطرق النخاعية أو طرق أخرى في الجهاز العصبي المركزي ،
بمعنى آخر  :هناك تشابك و تشارك بين األلياف السطحية و العميقة في مستوى مقطعي
واحد  ،و لهذا يبدو األلم العميق كأنه آت ٍ من أماكن نائية عن منشئه ( ألم الذبحة القلبية في
الذراع  ،ألم المرارة في الظهر ) .
ب – األلياف الواردة :
تقوم بنقل األلم و أهمها األلياف  Aδدلتا النخاعينية و األلياف  Cالالنخاعينية .
يمكن أن نفسر األلم  :عند حدوث أذية نسيجية  ،يحدث نقل الرسالة األلمية عبر تفعيل األلياف
Aδالتي تتمتع بمزايا  :سريعة النقل  ،تحدد موضع األذية ،و األلم حاد وواخز و موضع و سريع
البدء و هذا ما يمثله الطور الصاعد من المنحنى اآلتي  ،ثم يحدث نقل األوامر من المراكز
العصبية إلى العضو المعني باألذية بواسطة األلياف  Cالتي تتمتع بكونها  :بطيئة النقل  ،وقدرتها
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أقل في تحديد موقع األذية ،و األلم كليل ووجعه مستمر و قليل التوضع و طويل األمد و هذا ما
يفسّره الطور النازل من المنحنى البياني  ،ثم يحدث االرتكاس االلتهابي .

يتم نقل اإلشارة األلمية إلى المراكز العصبية العليا بواسطة عدة سبل صاعدة  ،و تتواسط عدة
نواقل عصبية على طول الجهاز العصبي عملية النقل أو التثبيط نذكر منها ( المادة ، P
سوماتوستاتين  ،انكيفالين  ،السيروتونين  ،الغلوتامات  ،األسبارتات  ،الببتيد المرتبط بجين
الكالسيتونين  calcitonin gene related peptidالخ .....
يجب أن نتذكر  :أنه في منطقة واحدة قد يثبط ناقل عصبي ما زوال االستقطاب العصبي بينما قد
يثيره في مكان آخر .
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ج -السبل الصاعدة :
نذكر أهمها السبيالن الشوكي المهادي  ، Spinothalamicو الشوكي الشبكي
 . spinoreticularتصعد معظم األلياف ضمن الحبل الشوكي البطني الجانبي و أحيانا ً عبر
الحبل الظهري الجانبي في الجانبين لينتهي الطريق في إحدى نويات المهاد المتعددة .
أيضا ً يشترك السبيل الشوكي الدماغي المتوسط  ، spinomesencephalicو الشوكي الرقبي
و الشوكي الوطائي .....
ال يوجد في الدماغ مركز متخصص لأللم  ،و هكذا فإن الرسالة األلمية تصل إلى المادة
العصبية التي تشمل :
somatosensory cortex brainstem , thalamus , anterior cingulate cortex ,
hypothalamus , locus ceruleus ,periaqueductal grey brainstem reticular
هذه السبل تنقل الرسالة األلمية إلى عدة مواضع في الدماغ  ،و المتخصصة بعملية األلم  .بعض
هذه اإلشارات تصل إلى  somatosensory cortexويتم إدراكها حسيا ً على أنها ألم  ،و
إشارات أخرى تصل إلى وسط الدماغ و هي التي تش ّكل المر ّكب العاطفي لأللم .
د -التثبيط النازل :
يوجد نظامان للتثبيط :
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ينشأ من النواة الهامشية  : raphe nucleusتجمع عصبونات مولدة للسيروتونين و
تسلك الحبل الظهري الجانبي إلى القرن الظهري  .االنكيفالين عادة هو الوسيط الناقل.
ينشأ من النخاع  :تشريحيا ً غير واضح الجذور  ،يستخدم النورأدرينالين كناقل عصبي

وسائط األلم الكيميائية :
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 المواد المؤلمة المحيطية  :تفعل مستقبالت األلم خالل األذية الحادة أو االلتهاب  .نذكر منها:األستيل كولين  ،الهيستامين  ،السيروتونين  ،البراديكينين  ،البروستاغالندينات  ،شوارد
الهيدروجين و البوتاسيوم ......و مواد أخرى قيد البحث من منتجات الكريات البيض .
 الببتيدات العصبية  :المادة  Pفي العقد الشوكية بالقرن الخلفي و جذع الدماغ و قشر الدماغو هي عبارة عن ببتيد مؤلف من  66حمض أميني ،ووظيفة هذه المادة تحسيس المستقبالت
األلمية و تسهيل مرور سيالة األلم  ،بل تضخيمها أحيانا ً  .و االندورفينات و هي عدة
أصناف من الببتيدات األفيونية في كل منها جزء يشبه المورفين و تتواجد في القرن
الظهري (تثبط تحرر المادة  ) Pو البنى اللمبية و حول القناة السنجابية .
 وحيدات األمين  :عبارة عن حموض أمينية غذائية (غاليسين) أو مشتقاتها الناجمة عن عملاألنزيمات (الكاتيكوالمينات  ،السيروتونين) .
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تصنيف األلم :

حسب المدة :
 ألم حاد  :Acuteحتى  4-3أشهر  :يحدث بشكل مفاجىء ،موضع  ،مؤقت  ،يعالج حسبالسبب .
  -ألم مزمن  : Chronicإذا استمر أكثر من  1أشهر ،معند على العالج و قد يستمر لفترة اليمكن تحديدها .

حسب اآللية العصبية الفيزيولوجية :
ألم جسدي  :ناجم عن أذية نسيجية  ،األلم حاد في نوعيته و عاصر  ،موضع و ناجم
عن تفعيل المستقبالت األلمية في األنسجة تحت الجلد و العميقة .
ألم حشوي  :ناجم عن أذية األنسجة و األحشاء  ،غالبا ً إيالم و مضض  ،األلم غير
موضع و قد يشير لمواقع أخرى (كألم المرارة في الكتف األيمن ) .
ألم عصبي المنشأ  :neuropathic pain :ناجم عن غياب تنبيه مستقبالت األلم
مما يؤدي إلى إحساس بألم حارق  ،و المنبه غير مؤلم عادة و السبب ناتج عن أذية تصيب
البنى و الوظائف العصبية (المركزية أو المحيطية) و تترافق مع مظاهر نفسية كاالكتئاب و
األلم مزمن و األعراض مركبة و معقدة و العالج أصعب (مثل ألم الطرف الشبحي في ذراع
مقطوع ) و قد يكون مجهول السبب .

حسب السبب :
السرطان  ،الصداع  ،ألم الحوض  ،التهاب المفاصل ........
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عالمات األلم و أعراضه :
التعبير عن األلم عند البالغ صريح أما عند األطفال فيكون ال نوعيا ً  ،إذ نجد في الوجه
المتألم  :شحوب ،تعرق  ،تجهّم  ،نظرة تائهة ....
 -6عالمات فيزيولوجية  :حياتية  ،سلوكية  ،هرمونية  ،استقالبية .
 الحياتية  :سرعة القلب  ،سرعة التنفس  ،الضغط الشرياني ،إشباع  ، O2تعرق الراحتين  ،غثيان  ،إقياء  ،صداع  ،إغماء ...
 سلوكية  :صراخ و بكاء  ،تجهّم وجه ،هياج أو عدم حركة ،تغيرنوعية النوم و م ّدته  ،فقد الشهية ....
 هرمونية . adrenaline, ACTH , ADH: -2عالمات مباشرة لأللم  :يعبر الطفل عن ألمه مثالً بحماية المناطق المؤلمة  ،واالرتكاس عند
فحص المناطق المؤلمة  ،وممانعة بالتحريك  ،والبحث عن وضعية مس ّكنة عند حركة
الطرف المؤلم  ،والبحث عن وضعية مس ّكنة بالراحة و كذلك البالغ قد نجد لديه السلوك
المشابه ...
 -3تعبير عفوي  :أي التعبير الكالمي عند مريض قادر على الكالم و شرح ألمه .
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 -4تغيّر نفسي حركي  :حدوث انطواء  ،وصعوبة اتصال مع المحيط أو الرفاق  ،عنف و
هياج  ،وصراخ  ،وأنين  .....و غالبا ً االكتئاب .
إن األلم الذي يحدث بعد الجراحة سببه في  %33من الحاالت اعتماد الطبيب على
استخدام دواء واحد لكل المرضى  ،و في  %61من الحاالت بسبب عدم االلتزام
بتطبيق المعالجة .

ماذا يحدث إذا لم نعالج األلم ؟
إن األلم غير المعالج يؤدي إلى :
 -6نتائج فيزيولوجية :
إن عدم معالجة األلم بعد العمل الجراحي يؤدي إلى :
 اختالطات هضمية  :تأخر في عودة الحركة الحوية مما يعني العلّوص الشللي  ،زيادة معدل
االستقالب و التعرق مما يعني زيادة فقد السوائل و الشوارد  ،القهم  anorexiaمترافق مع األلم.
ف بسبب
 اختالطات تنفسية  :تسرع تنفس يؤدي إلى قالء تنفسي  ،عدم تهوية الرئتين بشكل كا ٍ
األلم مما يعني حدوث نقص أكسجة و حماض  ،عدم القدرة على سعال فعّال خوفا ً من ألم الشق
الجراحي مما يؤدي إلى احتباس المفرزات.
 اختالطات عصبية  :زيادة فعالية الجهاز الودي مما يؤدي لتسرع القلب  ،إفراز هرمونات الشدة
. adrenaline ,ACTH

 -2نتائج سلوكية :
 تغير نمط النوم  :مما يؤدي إلى زيادة استهالك الغلوكوز و ارتفاع مستوى الكورتيزول .
 تغير الحياة االجتماعية  :و خاصة عند الطفل إذ نجد لديه عدم القدرة على اللعب و التواصل مع
المحيط  ،تجهم  ،عبوس  ،انطواء  ،هياج  ،بكاء .

ماالهدف من معالجة األلم :
-6
-2
-3

-4
-0

أسباب إنسانية  :لنساعد المريض على إيجاد حل لمعاناته .
األلم غير المعالج ينعكس على تطور الطفل النفسي و اتصاله االجتماعي مع المحيط
.
األلم غير المعالج ينعكس على الحالة االجتماعية و المادية للعائلة ؛ إذ يستلزم وقتا ً
أكثر للبقاء لالهتمام بالمريض وإنفاق مادي بكثرة التردد على األطباء غير
المتخصصين.
الرض النفسي الناجم عن األلم  :و خاصة عند األطفال األصغر سنا ً  ،بحال كون
األلم متكرر و قوي  ،و غياب المعالجة أو عدم كفايتها .
منع تذ ّكر األلم  :نميز بين نوعين من الذاكرة  ،الضمنية  impliciteو ذلك حتى عمر
 4سنوات  ،و الصريحة  expliciteبعد عمر  4سنوات .
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ّ
يخزن تجربة األلم و ما
في الذاكرة الضمنية ال يعبر الطفل كالميا ً و لكن الجسم
أحدثته من تبدالت هرمونية  ،بحيث أنه لو تعرض إلى تجربة ألمية في عمر أكبر
يستذكر الدماغ التجربة في الماضي  ،و يكون االرتكاس األلمي عندها أشد فيما لو
لم يتم عالجها جيداً في وقتها .
أما الذاكرة الصريحة فهي تعبير الطفل مباشرة عن أحداث األلم التي تحدث معه .
 -1األلم هو خامس عالمة حياتية يجب تقييمها كما تقيّم العالمات الحياتية األخرى عند
المريض .
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