
البع�ض،  بع�سها  مع  العظام  التقاء  موا�سع  ت�سكل  التي  املفا�سل،  تكون 
حممّية بكونها مغطاة بن�سيج خا�ض يدعى "الغ�سروف".  يتميز الغ�سروف 
بكونه بنية زلقة تغطي نهايات العظام وت�ساعد على امت�سا�ض وا�ستيعاب 
العظمية  النهايات  وحتمي  احلركة  من  الناجتة  امليكانيكية  ال�سدمات 
العظمي  الف�سال  البع�ض.  ويعرف  الناجت عن احتكاكها ببع�سها  من احلت 
نهايات  فت�سبح  الغ�سرويف  الن�سيج  فيها  َيبلى  التي  التنك�سية  احلالة  باأنه 
العظام غري حم�سنة جتاه العوامل التي توؤذيها ب�سكل عام، ومع فقدان تلك 
امل�سابني  على  فتظهر  لالأذية،  بالتعر�ض  املف�سلية  املناطق  تبداأ  احلماية 
هذه  وتتو�سع  املفا�سل،  وتيب�ض  املوؤمل  التورم  اأعرا�ض  العظمي  بالف�سال 
الأعرا�ض ب�سكل خا�ض يف الركبة والورك واليد والر�سغ والرقبة والظهر.  
ومع اأن اأمل املفا�سل يزداد مع ال�ستعمال املتكرر، باملقابل تت�سبب الفرتات 
ومع  واآلمها.   املفا�سل  تيب�ض  بزيادة  احلركة  وقلة  اخلمول  من  الطويلة 
ازدياد الفقد الغ�سرويف مبرور الوقت يزداد الأمل املف�سلي.  ومن الأعرا�ض 
كبرية  عظمية  تورمات  وجود  الأ�سابع  مفا�سل  على  تظهر  اأن  ميكن  التي 
ب�سكل  موؤملة  غري  اأنها  مع  احلركة  وحمدودية  املفا�سل  تيب�ض  مع  ترتافق 
مليون  بـ250  العامل  حول  العظمي  بالف�سال  امل�سابني  عدد  يقدر  عام. 
العبء  باأ�سباب  القائمة  مقدمة  يف  ياأتي  املر�ض  هذا  يجعل  مما  م�ساب، 

املر�سي غري الفتاك على امل�ستوى العاملي.

عوامل الخطورة
 

ي�سكل  التنك�سية،  املر�سية  احلالت  من  للعديد  بالن�سبة  احلال  هو  كما 
كما  العظمي،  للف�سال  بالن�سبة  الأهم  اخلطورة  عامل  بالعمر  التقدم 
اأن  وميكن  الرجال،  من  احلالة  بهذه  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث  الن�ساء  تبدو 
يكون للهرمونات الأنثوية دوًرا يف هذا التاأهب للمر�ض.  يف الواقع، تظهر 
اأعرا�ض الف�سال العظمي على ما ن�سبته 45% من اإجمايل الن�ساء اللواتي 
اأعرا�ض  وجود  ال�سعاعي  الفح�ض  ويوؤكد  �سنة؛   65 اأعمارهن  جتاوزت 
الف�سال العظمي لدى 70% من اأولئك الن�ساء.  كما اإن ال�سمنة تلعب دوًرا 
يحملها  التي  الإ�سافية  الأحمال  اإن  وحتى  احلالة،  لهذه  الإمرا�سية  يف 
�ستقع  التي  املفا�سل؛ وبالأخ�ض تلك  العبء على  الإن�سان ت�سع مزيًدا من 
عليها وطاأة الوزن املحمول، مما يت�سبب بتدهور احلالة.  ويف هذا ال�سياق، 

تعد الإ�سابة بالأذيات املف�سلية من عوامل اخلطورة لظهور مر�ض الف�سال 
العظمي.  

الف�سال  مر�ض  حدوث  اآليات  يف  رئي�سًيا  دوًرا  اجلينية  العوامل  تلعب 
العظمي، ويدل على ذلك انت�سار احلالة ب�سكل اأكرب بني الأخوة والتوائم 
)على  الختالفات  ن�سف  الباحثون  ُيرجع  الأمر  واقع  ويف  احلقيقية.  
الأقل( بني الأفراد مبا يتعلق بال�ستعداد لالإ�سابة بالف�سال العظمي اإىل 
العوامل اجلينية.  وكما هو احلال يف الأمرا�ض متعددة العوامل؛ ل توجد 
بالإمرا�سية  ت�ساهم  بل  الإ�سابة،  هذه  لها  ُتعزى  اأن  ميكن  واحدة  جينة 
العديد من اجلينات املتناثرة يف اجلينوم الب�سري.  ومن اجلدير ذكره اأن 
بع�ض هذه اجلينات امل�سببة التي مت التعرف عليها ت�ساهم يف بناء القالب 

الهيكلي للغ�ساريف اأو اإنها َتن�سط يف �سياق ال�ستقالب الغ�سرويف.

التشخيص والعالج

ي�ستند ت�سخي�ض الف�سال العظمي اإىل الق�سة املر�سية ال�سريرية بالإ�سافة 
لنتائج الفحو�ض ال�سريرية والإ�سعاعية، وهنا تعد املوجودات التي تك�سفها 
من  وبالرغم  �سحيح.   ب�سكل  احلالة  لت�سخي�ض  كافية  ال�سينية  الأ�سعة 
تعّذر ال�سفاء من الف�سال العظمي، اإل اإنه ميكن تدبري هذه احلالة املر�سية 
اإذ ميكن لالأدوية مثل  من خالل املعاجلات املنا�سبة وحت�سني منط احلياة.  
م�سادات اللتهاب الال�ستريوئيدية اأن تخفف الأمل  والتورم وتيب�ض املفا�سل، 
كما يلجاأ اإىل حقن الأدوية ال�ستريوئيدية مبا�سرة يف املف�سل امل�ساب للو�سول 
العالج  ي�ساعد  بينما  اللتهابية.   الأمل واحلالة  اأكرب لإخماد  فعالية  اإىل 
الفيزيائي والتمارين الريا�سية على التخفيف من الأمل والعبء الإجهادي 
على املفا�سل.  وَكحٍلّ اأخري يلجاأ اإىل ا�ستبدال املف�سل باآخر ا�سطناعي من 
والورك  الركبة  مفا�سل  ا�ستبدال  وت�سجل جراحات  املعدن،  اأو  البال�ستيك 

جناًحا ملحوًظا يف اأيامنا هذه. 

اإنقا�ض الوزن من اأهم التغيريات يف منط احلياة التي ميكن للمرء اأن  ويعد 
يقوم بها اإذا كان بديًنا مع جتنب زيادة الوزن لأن ذلك ي�سع عبًئا اإ�سافًيا على 
املفا�سل.  ومع اأنه ل ميكن الوقاية من الف�سال العظمي ب�سكل عام، لكن ميكن 

الفصال العظمي
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اتباع الإجراءات الوقائية التي ميكن القيام بها كتجنب الأذيات املف�سلية 
واملهن التي ت�سبب تلك الأذيات اأو الإجهاد املف�سلي املتكرر. 

الفصال العظمي في العالم العربي

مع  خا�سًة  متعاظمة  م�سكلة  العربي  العامل  يف  العظمي  الف�سال  ي�سكل 
ازدياد عمر ال�سكان ب�سكل عام، ومع هذا ل يتوافر لدينا اإل عدد قليل من 
الدرا�سات والتقديرات املوثوقة عن مدى انت�سار هذه احلالة.  لقد اأ�سارت 
ال�سكان  من   %13 اأن  اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  الدرا�سات  اإحدى 
البالغني يف اململكة يبدون الأعرا�ض ال�سريرية للف�سال العظمي يف مف�سل 
العامل؛  حول  الأخرى  ال�سكانية  املجموعات  مع  احلال  هو  وكما  الركبة.  
الأنثوي  واجلن�ض  ال�سن  يف  التقدم  عاملي  مع  احلالة  هذه  انت�سار  يرتافق 
بالف�سال  امل�سابات  الن�ساء  اأن  كويتية  درا�سة  بينت  فقد  العرب.   لدى 
الرجال.  املر�سى  اأكرب من  اأ�سد واختالطات مر�سية  اآلًما  العظمي يعانني 
اأن  العربي  اخلليج  دول  يف  العظمي  الف�سال  مر�سى  حول  التقارير  تبني 
اأولئك املر�سى يبدون كثرًيا من الرتدد قبل اللجوء اإىل جراحة ا�ستبدال 
املعرفة   توفر  عدم  من  الأغلب  على  الظاهرة  هذه  وتنتج  الركبة،  مف�سل 
بتفا�سيل احلالة بالإ�سافة للخوف من العملية اجلراحية ونوعية احلياة 

يف املراحل التي تلي اجلراحة.

الفصال العظمي

األساليب الحديثة لعالج الفصال العظمي

التوازن  يختل  اأن  العظمي  للف�سال  املبدئية  املر�سية  املراحل  يف  يحدث 
الدقيق بني العمليات البتنائية والتقوي�سية يف الغ�ساريف املف�سلية مما 
الرتميم  على  للقدرة  الغ�ساريف  تفتقد  الغ�ساريف.  هذه  تاآكل  اإىل  يوؤدي 
الذاتي مما يفاقم الأذية الغ�سروفية، وهكذا تت�سع نقاط الأذى املو�سعي 

وتكرب مع مرور الزمن.
يعد الإجراء اجلراحي ل�ستبدال املف�سل املتاآكل باآخر �سناعي خياًرا غري 
يعي�سون  الذين  اأولئك  الأخ�ض  وعلى  املر�سى،  من  للعديد  بالن�سبة  مثايل 
على  الباحثون  يعمل  ال�سبب  لهذا  ال�سن.  كبار  غري  من  ن�سط  حياة  منط 
ا�ستفحال  واإيقاف  الغ�ساريف  حماية  هدفها  جديدة  عالجات  تطوير 

تاآكلها.     
اللحمة  خاليا  ال�سياق  هذا  يف  املجراة  الدرا�سات  من  العديد  ت�ستخدم 
املتو�سطة اجلذعية، وتتمتع هذه اخلاليا بالقدرة على التمايز اإىل خاليا 
غ�سروفية تقوم باإنتاج جمموعة من الإفرازات نظرية ال�سماوية الفعالة 
بالذات  اجلذعية  اخلاليا  من  النوع  هذا  اختيار  مت  ال�سبب  لهذا  حيوًيا. 
متخ�ست  ولقد  الغ�ساريف.  ترميم  بهدف  اخللوي  للعالج  اأ�سا�ًسا  لتكون 
العديد من الأبحاث ال�سريرية يف ال�ستخدامات العالجية خلاليا اللحمة 
ملف�سل  العظمي  الف�سال  ملداواة  واعدة  نتائج  عن  اجلذعية  املتو�سطة 

الركبة با�ستخدام العالج اخللوي.  

مــــــبدأ العــــــــــالج:
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