
أمراض العظام االستقالبية

Metabolic bone diseases



:وهن العظام=  تخلخل العظام المنتشر

.هو مرض يؤثر في صالبة ومتانة العظم•

:وعّرف حديثاً بأنه•

ية مع آفة منتشرة في الهيكل تتميز بانخفاض في الكتلة العظم«•
ة تأذي البنية المجهرية للنسيج العظمي، مما يؤدي لزيادة الهشاش

. »العظمية ولزيادة خطر الكسور 



:يتميز تخلخل العظام

(معدل إعادة صياغة عالي)بوجود تقلب عظمي زائد •

اضطراب التوازن بين التشكل واالرتشاف لصالح•

االرتشاف،

نقص في الكتلة العظمية •

اضطراب في تمعدن العظم، وهذا ما ال يوجدولكن •

.  يميزه عن تلين العظام



:عوامل الخطر التي تؤهب للتخلخل العظمي

.أكثر عرضة للتخلخل من العرق األسودالعرق األبيض•

سط  األشخاص ذوي الكتلة العضلية الضعيفة والوزن المتو•

.  لعظميةالفعاليات الفيزيائية الجيدة مفيدة في دعم الكتلة ا•

ضياع تلعب دوراً أساسياً في الوقاية من الاالستروجينات•
العظمي

التدخين والكحولية •

الوارد الغذائي من الكالسيوم•
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أسباب حدوث هشاشة العظام

:العامل الغذائي•

مين دعدم تناول غذاء متكامل ونقص في الكالسيوم وفيتا–

إتباع حمية غذائية خاطئة–

زيةاالفراط في تناول المنبهات والكحول والمشروبات الغا–
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أسباب حدوث هشاشة العظام

:العامل الحركي•

قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة

(:التقدم في العمر)عامل الزمن•

نتصبح العظام أقل كثافة وأكثر ضعفا مع تقدم الس–



:عوامل الخطر التي تؤهب للتخلخل العظمي

يزيد قد . اإلفراط في تناول الحمض•

الحماض من فعالية الكاسرات بشكل 

.مباشر

في تلعب العوامل الوراثية دوراً كبيراً •

.  تحديد الكتلة العظمية

شاف تلعب السيتوكينات دوراً في االرت•

Iازدياد انتاج االنترلوكين . العظمي

. (نقص االستروجينغالباً بسبب)

(TNF)6، االنترلوكينIL6).)

االستعمال المديد للهيبارين يترافق•

بتخلخل العظام

شريةاالستعمال المديد للستيروئيدات الق•



:تصنيف تخلخل العظام

تخلخل العظام الشائع البدئي•

تخلخل العظام التالي لسن اليأس . (Iالنمط )1

تخلخل العظام الشيخي . (IIالنمط )2

تخلخل العظام مجهول السبب عند اليافعين والبالغ. ين3



:تخلخل العظام الثانوي

سوء االمتصاص•

الداء الرثياني  •

الصرع •

سوء التغذية •

الداء السكري •

إلخ.......... الكحولية•

قصور األقناد•

فرط الكورتيزون •

التسمم الدرقي •

عوز الكالسيوم  •

التثبيت المديد •

إعطاء الهيبارين •

المزمن



النمط األول من تخلخل العظام البدئي

التخلخل التالي لسن اليأس

عند السيدات بعد سن •

سنة 75-51اليأس بين الـ 

من العمر

غير ويتميز بفقد متسارع و•

ي متساوي بالعظم التربيق

ات الكسور في أجسام الفقر•

وفي النهاية البعيدة 

.للساعد



النمط الثاني من تخلخل العظام البدئي

التخلخل الشيخي

ق الـ يشاهد في كال الجنسين فو•

سنة، 70

ونقص العظم يصيب كل من •

العظم القشري والتربيقي، 

ء الكسور في عنق الفخذ، الجز•

الداني من العضد، القسم 

.القريب من الظنبوب والحوض
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األعراض

ال توجد أعراض:بداية المرض•

ة عندما تنخفض كثافة العظام لدرج:في مرحلة متقدمة•

:امكانية حدوث كسر فيها تبدأ ظهور االعراض التالية

آالم في العظام . 1

تشوهات. 2
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األعراض

ألم مزمن في الظهر. 3

ضمور فقرات الظهر. 4

قصر القامة. 5
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األعراض

التهاب في منطقة العظام الهشة. 5

كسور نتيجة ضغط خفيف على العظم او عند السقو. ط6

بطء عملية الشفاء في حاالت الكسور . 7
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اكثر مناطق الجسم عرضة للكسور

العمود الفقري•

الورك•

الرسغ•



:اللوحة السريرية

(ريالفقاالنهدام)الفقريةالكسورتؤدي•

.والتشوهاتالظهريةاآلالمحدوثإلى

منسنة12بعدالكسورتبدأ)

.(الضهي

منيزيدأكثرأوفقرتينانهدامإن•

.القامةقصرومنالفقريالتشوه

مضيتفقدالمرضبسيرالتنبؤاليمكن•

.كسرينبينسنواتعدة

كسورأيضاً الهامةاالختالطاتومن•

بينالمنطقةفيأوالفخذعنق

.المدورين

مرالعفيالتقدممعالفخذكسورتزداد•

.الجنسينكالفي



تخلخل العظام بالمقارنة مع الطبيعي





:العالمات الشعاعية

فيالشعاعيةالعظمكثافةنقص•

الشخصفقد)الفقراتأجسام

(العظميةالكتلةمن30%

ببسب)الفقراتتخططزيادة•

(قراتللفاألفقيةالصفائحفقد

.الفقراتحوافوضوح•

ببسبالفقراتأجسامتتقعر•

تحتالصفائحضعف

األقراصواتساعالغضروفية

.(السمكفقار)الفقراتبين



patterns of trabecular bone loss 

in the spine



:العالمات الشعاعية

يؤؤؤؤدي االنهؤؤؤدام الفقؤؤؤري عؤؤؤادة •

قؤرة لنقص فؤي ارتفؤاع جسؤم الف

. وعدم انتظام القشرة األمامية

تحؤؤؤؤؤدث غالبيؤؤؤؤؤة الكسؤؤؤؤؤور فؤؤؤؤؤي •

أجسؤؤؤؤؤؤؤام الفقؤؤؤؤؤؤؤرات الظهريؤؤؤؤؤؤؤة 

ة الوسؤؤؤؤطى والسؤؤؤؤفلية والقطنيؤؤؤؤ

.  العلوية

م أما الكسور المتوضعة في جس•

الفقؤؤؤرة الظهريؤؤؤة الرابعؤؤؤة يجؤؤؤب

.أن تثير الشبهة بالخباثات



انهدام فقري+ نقص تكلس شديد 



انهدام فقري+ نقص تكلس شديد 
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التشخيص

(DEXA)اختبار فحص كثافة العظام •



أجهزة قياس الكثافة العظمية



:يةقياس امتصاص الفوتون المزدوج  باألشعة السين

•(DXA : Dual X-Ray
Absorptiometry)

BMDالعظمـيةالكثافةتقدرحيث• :
Bone Mineral Density(بالــــــــ

(2سم/غ

م• ّّ ّّ ّّ ّّ ياسبقوذلكالعظميةالهشاشةتقّي
التييةالرئيسالمواضعفيالمعدنيةالكثافة
.التخلخلفيللكسورتتعرض

لقيمامعمقارنتهابعدالمريضنتائجوتقرأ•
منأشخاصعندالعظميةللكثافةالمتوسطة

يسمىماوهووالعرقوالجنسالعمرنفس
البالغـينقيممعوتقارن(score–Z)الـ

.(score–T)الــــيسمىماأوالشــــباب



قياس الكثافة العظمية

عؤدد االنحرافؤات المعياريؤة بؤين T Scoreوالمقصود بالـــ •
العظمؤؤى عنؤؤد البؤؤال  BMDللمؤؤريض وقيمؤؤة BMDقيمؤؤة 
.والعرقمن نفس الجنس (سنة40-20)الشاب

( 2سؤؤم/غ0، 12) هؤؤو فؤؤارق بمقؤؤدار االنحؤؤراف المعيؤؤاري •
ويعؤؤادل ذلؤؤك ) المؤؤريض عؤؤن القيمؤؤة العظمؤؤى BMDبقيمؤؤة 

د تقريبؤؤاً عؤؤن القيمؤؤة العظمؤؤى فؤؤي العمؤؤو% 10هبؤؤوط بنسؤؤبة 
(. القطني

يؤة إن خطر الكسؤر يتضؤاعف مؤع كؤل نقؤص فؤي الكتلؤة العظم•
.بمقدار انحراف معياري واحد



كيفية قراءة الكثافة العظمية
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هل تحتاجين لقياس كثافة عظامك؟

اجة الى على األسئلة التالية فأنت بحبنعمأذا كانت أجابتك •
:قياس كثافة العظام

هل أنت نحيفة أو بنيتك رقيقة؟–

وما فوق؟50هل عمرك –

هل يوجد تاريخ مرضي كوالدتك أو جدتك أصيبت 
بهشاشة العظام؟
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هل تحتاجين لقياس كثافة عظامك؟

هل أجريت لك عملية استئصال الرحم أو استئصال 

المبيضين؟

؟45س قبل سن أحدث لديك اليهل 

كانت الدورة الشهرية غير منتظمة أو غير متكررة ،هل 

؟وبصفة خاصة هل انقطعت الدورة لستة شهور أو أكثر
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هل تحتاجين لقياس كثافة عظامك؟

سبق أن انكسرت إحدى عظامك كنتيجة لسقطة أو هل

إصابة بسيطة؟

(نالكورتيزو)تلقيت عالجا باألدوية الستيرويديةهل

لفترات طويلة من الزمن؟

هل نظام غذاؤك يحتوي على القليل من الكالسيوم؟
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هل تحتاجين لقياس كثافة عظامك؟

هل تمارسين الرياضه بشكل غير منتظم؟

هل تتناولين كميات كبيرة من الكافيين؟

تدخنين؟هل



:العالمات المخبرية

الكلسعيارعادةيكون•

فيمالدفيطبيعيانوالفوسفور

.العظامتخلخل

قلبلتالمخبريةالمشعراتتفيد•

التقلبسرعةقياسفيالعظم

عةالسرتحديدوبالتاليالعظمي

.العظمفيهايرتشفالتي

يدميتلينالتكنيسيومقنص•

(العظامومضان)فوسفونات

قلبتبسرعةوثيقبشكلطبرتي

.العظم



:لمعممالتشخيص التفريقي لنقص الكثافة الشعاعي ا

التؤؤؤؤؤؤالي لمتالزمؤؤؤؤؤؤة كوشؤؤؤؤؤؤين  وفؤؤؤؤؤؤرط :تخلخؤؤؤؤؤؤل العظؤؤؤؤؤؤام الثؤؤؤؤؤؤانوي•
اص أو الستيروئيدات، قصور األقناد، فرط نشاط الدرق، سوء االمتص

إلخ …ضخامة النهايات

، الؤؤؤورم النقؤؤؤوي العديؤؤؤد، األورام اللمفيؤؤؤة، ابيضؤؤؤاض الؤؤؤدم:الخباثؤؤؤات•
.. السرطان المنتشر

.فرط نشاط جارات الدرق البدئي•

تلين العظام•

غيؤر نموذجيؤة تعطؤي فقؤط أفؤات حالؤؤةهنؤاك حؤاالت نؤادرةداء باجيؤت•
. للعظم قد تلتبس بتخلخل العظام
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الوقاية 

سيوم تناول كمية مناسبة من الغذاء المتكامل و الغني بالكال•

وفيتامين د

ممارسة الرياضة بانتظام •
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الوقاية

دة ربع التعرض المباشر ألشعة الشمس الغير حارقة يوميا لم•

ساعة

االمتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية•
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الوقاية

(القهوة والشاي)االمتناع عن تناول المنبهات •

ت استخدام الهرمونات البديلة عند الوصول سن اليأس تح•

إشراف طبي


