
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 األسود العرق األبيض•
سط  األشخاص ذوي الكتلة العضلية الضعيفة والوزن المتو•
.  لعظميةالفعاليات الفيزيائية الجيدة مفيدة في دعم الكتلة ا•
ضياع تلعب دوراً أساسياً في الوقاية من ال االستروجينات•

العظمي
التدخين والكحولية •
  الوارد الغذائي من الكالسيوم•



11/26/2021 5

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 االستروجين غالباً بسبب(
)TNF(6، االنترلوكين IL6).(

 االستعمال المديد للهيبارين يترافق•
بتخلخل العظام

شريةاالستعمال المديد للستيروئيدات الق•



:تصنيف تخلخل العظام

تخلخل العظام الشائع البدئي•

)Iالنمط (تخلخل العظام التالي لسن اليأس 1.

)IIالنمط (تخلخل العظام الشيخي 2.

ينتخلخل العظام مجهول السبب عند اليافعين والبالغ3.



: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.

تشوهات2.
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األعراض
ألم مزمن في الظهر3.

ضمور فقرات الظهر4.

قصر القامة5.
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األعراض

التهاب في منطقة العظام الهشة5.

طكسور نتيجة ضغط خفيف على العظم او عند السقو6.

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

العمود الفقري•

الورك•

الرسغ•



:اللوحة السريرية
 )ريالفق االنهدام( الفقرية الكسور تؤدي•

 .والتشوهات الظهرية اآلالم حدوث إلى
 من سنة 12 بعد الكسور تبدأ(

.)الضهي
  من يزيد أكثر أو فقرتين انهدام إن•

  .القامة قصر ومن الفقري التشوه
 مضيت فقد المرض بسير التنبؤ اليمكن•

  .كسرين بين سنوات عدة
ً  الهامة االختالطات ومن•  كسور أيضا

 بين المنطقة في أو الفخذ عنق
.المدورين

 مرالع في التقدم مع الفخذ كسور تزداد•
  .الجنسين كال في



تخلخل العظام بالمقارنة مع الطبيعي





:العالمات الشعاعية
 في الشعاعية العظم كثافة نقص•

   الشخص فقد(  الفقرات أجسام
  )العظمية الكتلة من 30%

 ببسب ( الفقرات تخطط زيادة •
) قراتللف األفقية الصفائح فقد

  .الفقرات حواف وضوح•
 ببسب الفقرات أجسام تتقعر•

 تحت الصفائح ضعف
 األقراص واتساع الغضروفية

  .) السمك فقار(  الفقرات بين



patterns of trabecular bone loss 
in the spine  



:العالمات الشعاعية
ادة • ري ع دام الفق ؤدي االنه ي

اع جسم الف ي ارتف رة لنقص ف ق
. وعدم انتظام القشرة األمامية

ي • ور ف ة الكس دث غالبي تح
ة  رات الظهري ام الفق أجس

فلية والقطني طى والس ة الوس
.  العلوية

م أما الكسور المتوضعة في جس•
ب ة يج ة الرابع رة الظهري  الفق

  .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 (

BMD العظمـية الكثافة تقدر حيث• :
Bone Mineral Density )بالــــــــ 

  )2سم/ غ
 ياسبق وذلك العظمية الهشاشة تقّيّ◌ّ◌ّ◌ّ◌م•

 التي يةالرئيس المواضع في المعدنية الكثافة
     .التخلخل في للكسور تتعرض

 لقيما مع مقارنتها بعد المريض نتائج وتقرأ•
 من أشخاص عند العظمية للكثافة المتوسطة

 يسمى ما وهو والعرق والجنس العمر نفس
 البالغـين قيم مع وتقارن )score–Z( الـ

  .)score–T( الــــ يسمى ما أو الشــــباب



قياس الكثافة العظمية
ين  T Scoreوالمقصود بالـــ • ة ب ات المعياري عدد االنحراف

ة  ة  BMDقيم ريض وقيم الغ  BMDللم د الب ى عن العظم
.والعرقمن نفس الجنس  )سنة 40-20( الشاب

اري • راف المعي دار االنح ارق بمق و ف م/غ 0, 12( ه ) 2س
ة  ى  BMDبقيم ة العظم ن القيم ريض ع ك ( الم ادل ذل ويع

بة  وط بنس و% 10هب ي العم ى ف ة العظم ن القيم اً ع د تقريب
).  القطني

ة العظم• ي الكتل ل نقص ف ع ك ة إن خطر الكسر يتضاعف م ي
.بمقدار انحراف معياري واحد



كيفية قراءة الكثافة العظمية
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هل تحتاجين لقياس كثافة عظامك؟

اجة الى على األسئلة التالية فأنت بح بنعمأذا 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 الستيرويدية هل
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
 الكلس عيار عادة يكون•

 في مالد في طبيعيان والفوسفور
  .العظام تخلخل

 قلبلت المخبرية المشعرات تفيد•
 التقلب سرعة قياس في العظم

 عةالسر تحديد وبالتالي العظمي
  .العظم فيها يرتشف التي

 يد ميتلين التكنيسيوم قنص•
  ) العظام ومضان ( فوسفونات

 قلبت بسرعة وثيق بشكل طبرتي
.العظم



:لمعممالتشخيص التفريقي لنقص الكثافة الشعاعي ا

انوي• ام الث ل العظ رط  :تخلخ ينغ وف ة كوش الي لمتالزم الت
اص أو الستيروئيدات، قصور األقناد، فرط نشاط الدرق، سوء االمتص

إلخ …ضخامة النهايات
ات• دم :الخباث اض ال ة، ابيض د، األورام اللمفي وي العدي ورم النق ، ال

.. السرطان المنتشر
 .فرط نشاط جارات الدرق البدئي•
  تلين العظام•
ادرة داء باجيت• اك حاالت ن ة هن ات حال ط أف ة تعطي فق ر نموذجي  غي

.  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



:معالجة تخلخل العظام
:تهدف المعالجة بالدرجة األولى إلى•
زيادة الكتلة العظمية والوقاية من الضياع العظمي•
إنقاص خطر الكسور•
تخفيف األلم التالي للكسور•
  معظم العالجات الحالية هي مثبطة لالرتشاف العظمي•



:معالجة الكسور
 امأجس لكسور تالية حادة بآالم المصابين المرضى ينصح•

 الحرارة تطبيق مع بالسرير التامة بالراحة الفقرات،
 الجبصية المشدات أما .اإلمساك من والوقاية الموضعية

  .مستطبة غير فهي الشد، وتطبيق
 بعد الحادة المرحلة في mortality الوفيات نسبة إن•

 وترتفع .%4-3 حوالي فهي نسبياً، منخفضة الورك كسور
  اإلمراضية أن كما .سنة بعد %25-20 لتصل النسبة هذه

morbidity ،فقط، المرضى نصف حوالي مرتفعة  
.للكسر السابقة لفعاليتهم سنة بعد العودة يمكنهم



ناتالمعالجة الهرمونية المعيضة باالستروجي

، يجب اجراء فحص نسائي وتصوير ثدي دوريين•

ف مشي نص(لية فيزيائية جيدة االمحافظة على فع •
). ساعة يومياً 

ذي يجب التأكيد على وقف الكحول وكذلك التدخين ال•
.قد يعاكس عمل االستروجينات
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العالج

العالج الهرموني االستبدالي•

)فوزاماكسمثل ( البيسفوسفونات•

البروتولوز•

فيتامين د النشط•
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العالج

الكالسيتونين•

الستيرويدات البناءة•

الفلوريد•



II- معدالت مستقبالت االستروجين:
  مضادة إما فعالية لها ستيروئيدية غير بنية ذات مركبات هي•

ً  وذلك لها مؤازرة أو لالستروجينات .هالعمل الهدفي للنسيج تبعا
Tamoxifen الـ•
.)واحدة حبة( اليوم /ملغ Raloxifene (Evista)60 الـ•
• ً البيفوسفونات مع للوقاية األول الخط هي حاليا
 على يرتأث لها ليس ولكن الفقرية التربيقية العظمية الكتلة تحمي•

.الكسور من الوقاية في دورها بعد يتوضح لم .القشري العظم



III-  البيفوسفوناتBisphosphonates:

ـ • ـو ،Etidronateال Alendronateال
Pamidronate ،Risedronate ،Tiludronate 

وهي الخط األول في الوقاية والعالج•
د • ة  3-2بع ي الكتل حة ف ادة واض الج زي ن الع نوات م س

ي الواسم ات العظمية وانقاص لخطر الكسور، مع انخفاض ف
د م الزائ ب العظ ة لتقل ال. المخبري أثير الفع تمر الت الج  يس للع

  .بالبيفوسفونات حتى بعد سنتين من ايقاف الدواء



:التأتيرات الجانبية للبيفوسفونات
لتمعدن يمكنه أن يثبط ا االتيدروناتجيد عموماً، فقد ذكر أن  هاتحمل  •

ولكن المركبات الحديثة مثل . وبالتالي إحداث تلين عظام
، alendronate ،pamidronate ،risedronateالـ •

tiludronate فإنها التؤثر في تمعدن العظم  .
 معوية كاالسهال، آالم بطنية، حرقة خلف-حدوث اضطرابات معدية•

اً بإعطاء جميع هذه التأثيرات تلغى تقريب. القص، نقص فوسفور الدم
 ً . الدواء دوريا

، alendronateبعد إعطاء الـ  التهاب المري ذكر حوادث من •
pamidronateعن طريق الفم ،  .



Bisphosphonates in the management of 
osteoporosis in postmenopausal women

1. ALENDRONATE (Fosamax)
2. RISEDRONATE (Actonel)
3. IBANDRONATE (Boniva)
4. Etidronate (Didronel)
5. Tiludronate (Skelid)
6. Pamidronate (Aredia)
7. Zolendronate — Zoledronic acid (Zometa) 

(Aclasta)



IV-  الكالسيتونينCalcitonines:

 قد يكون له تأثير في إنقاص خطر االنهدام الفقري في•
.  التخلخل التالي لسن اليأس

 ولكنه. ولكن يبدو أنه ال يقي من ضياع العظم القشري•
.  يستخدم عند المسنين لخواصه المسكنة لأللم



V-  الكلس والفيتامينD:

 اليأس سن بعد النساء عند الكلس من اليومية الحاجة•
.)اليوم/وحدة 800( Dالفيتامين ومن ،)اليوم/ملغ1500(

 منو المتأخر القشري العظم فقد من الوقاية في كبير دور•
  .الفخذ عنق كسور

 ئيةفيزيا فعالية مع جيد كلسي وارد على المحافظة أن كما•
  التربيقي العظم فقد من واضح بشكل ينقص جيدة

  .االستروجينات من أقل بدرجة ولكن الكسور من ويقي•



VI-فلور الصوديوم
    :فلورايد الصوديوم يزيد من التشكل العظمي•
 معتدلال بالكسور المختلط الفقري العظام الفلورتخلخل أمالح تعطى•

.فقط التربيقي العظم كتلة في نقص مع )كسور 3-1 من ( الشدة
 عن بعيداً  يعطى ولكن للعالج الكلس من اليوم/غ1 إضافة جبي•

  الفلور جرعة
 مع لويةالك الوظيفة وكذلك طبيعية القشري العظم كتلة تكون أن يجب•

 إضافة يجب وإال D الفيتامين في وارد نقص أو عوز، وجود عدم
.)D3 أو D2 من دولية وحدة 800 ( بجرعة D الفيتامين



فلور الصوديوم

 طرفينال في المفصلية العظمية اآلالم الجانبية تأثيراته من•
 قافباي تشفى عظمية تشققات حدوث بسبب السفليين

.العالج
 نواتس ثالثة من أكثر بالفلور العالج مدة التتجاوز أن يجب•

.الفلوري الداء خطر بسبب
 القصور العظام، تلين :فهي االستطباب مضادات أما •

  الفخذ، عنق في كسور سوابق وجود الكلوي،
.العمر من سنة 75 الـ فوق المتقدمة األعمار في يعطى وال•



VII-المدرات التيازيدية

 وتؤدي ،الشرياني التوتر فرط لمعالجة واسع بشكل تستعمل•
.بالبول طرحه بانقاص وذلك الكلسي الميزان اليجابية

 بيلة عم المترافق التقلب عالي التخلخل في استعمالها يمكن •
  .الثانوي درق جارات نشاط وفرط كلسية

 فإن الثانوي، الدرق جارات نشاط فرط غياب في ولكن•
 فةوظي من تنقص بالبول، الكلس طرح تنقص التيازيدات

2(OH)1,25 الـ إنشاء تثبط الدرق، جارات D وتنقص 
  .األمعاء من الكلس امتصاص



VIII-  الـ (teriparatide)PTH
Parathyroid hormone (PTH) – Produced by the 

parathyroid glands, PTH, stimulates both resorption 
and new bone formation. Intermittent administration 
stimulates formation more than resorption. Clinical 
trials to date suggest that PTH therapy is effective in 
both the prevention and treatment of osteoporosis, 
and a preparation called Forteo, given by daily 
injection, is now FDA approved for the treatment of 
severe osteoporosis. Forteo is more effective at 
building spine bone density than any other 
treatment. However, because it requires daily 
injection, and because of its expense, it is usually 
reserved for patients with very severe spine 
osteoporosis.
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خاتمة

تمية هشاشة العظام مرض يمكن تفاديه وال يعتبر نتيجة ح•
لكبر السن

 مرحلة الطفولة والمراهقة تعتبر من المراحل الهامة لبناء•
عظام سليمة وقوية
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خاتمة
الكسور الناجمة عن الهشاشة قد تكون خطيرة جدا لذلك •

الوقاية هي األساس

ي ان التغذية السليمة ومزاولة الرياضة بصورة منتظمة ف•
جميع مراحل العمر هي خير وسيلة لتقوية العظام



الكساح وتلين العظام
Rickets and 

Osteomalacia



د عوز الفيتامينينجم تلين العظام والرخد عن 

ى• ؤدي إل ة ت ام آف  تلين العظ
ل د الكه م عن فافية العظ  ش
رض  به م تش

 المشاهد في) الرخد(الكساح
.  الطفولة

ود • ز بوج ي ويتمي وز ف ع
امين د ى  الفيت ؤدي إل ي

يج اضطراب في تمعدن النس
اني راش ( العظم الف

وي كّ ) العض ديث التش ل ح
.في الهيكل



 هو اضطراب في التمعدن يصيب :الرخد
العضوية في مرحلة النمو 

 عدنالتم نقص يقتصر ال•
 يصيب وإنما العظم على
 ً  يانتقائ وبشكل أيضا

 يكون حيث المناطق
ً  النمو   أي أعظميا

  .االتصال غضاريف



اآللية المرضية
عد  الدور األولي للفيتامين د، ب•

و  D(OH)25تحوله لـ 
1,25(OH)2D ، هوتنظيم

وزيادة امتصاص الكلس من 
وعلى األغلب أنه  األمعاء،

ا يساهم في زيادة تمايز الخالي
.األم لبانيات للعظم



اآللية المرضية
 يؤدي عدم كفاية المستقلبات•

:إلى الفعالة للفيتامين د
نقص امتصاص الكلس من  1.

األمعاء 
م،نقص تحريك الكلس من العظ2.
 نقص في كلسإلى مما يؤدي  3.

الدم، 
والذي بدوره يحرض افراز الـ 4.

PTH  وفرط تنسج جارات
.الدرق



اآللية المرضية
درق • ارات ال ون ج ادة هرم ل زي تمي

اد ى زي ذلك إل ة إلى رفع كلس الدم وك
فور، م ة للفوس فية الكلوي ا التص م

ى  دوره إل ؤدي ب اض فوسفوي ر انخف
. الدم

فور ف• ز الفوس نقص تركي دما ي ي عن
توى  وي لمس ارج الخل ائل خ الس

ذ  رج، عندئ كح تكلس بش ذر ال ل يتع
.سوي

امين د  • وز الفيت االت ع ي ح ف
ى  ة عل عب المحافظ ديدة، يص الش

د ي ال م، مستوى طبيعي من الكلس ف
. ينقص التمعدنوبالتالي 



اآللية المرضية
عوز الفيتامين د  

                         )نقص الوارد أو سوء امتصاص( 
↓

نقص امتصاص الكلس من األمعاء
↓

الدم Caنقص 
↓
 PTHزيادة الـ 
↓

نقص فوسفور الدم                       محاولة لرفع كلس الدم         
)زيادة عود امتصاصه األنبوبي)              (نقص عود امتصاصه األنبوبي(    

زيادة امتصاصه من األمعاء وذلك (                                                       
)                3د 25-بزيادة تركيب الـ ا                                                       



في تلين العظام العالمات السريرية

.  المنتشرةاآلالم العظمية •
ة ويؤدي إلى مشية خاصفي الوركين يكون األلم شديداً •

.  ليتحاشى بها المريض األلم
.  )المشية المتهادية( شائع ي الدانيعضللالضعف ا•
  .الكسورو الهشاشة العظمية •
  .المرض المستبطن المسببأعراض وعالمات •



العالمات الشعاعية في تلين العظام



AP pelvis in a patient with osteomalacia. The film suggests diffuse 
osteopenia, and a Looser zone (arrow) is noted in the superior 

ramus of the right obturator ring.





الموجودات المخبرية

الكالسيوم•
الفوسفور الالعضوي  •
   2D(OH)1,25والـ  D(OH)25الـ •
الفوسفاتاز القلوية•
.تركيز في المصل باختالف األسبابالتختلف تغيرات •



المقادير الطبيعية

mmol/l (9-10.5 mg/dl) 2.6-2.2: كلس الدم•
:كلس البول•
 3.75-6.26mmol/24h (150- 250mg/24h) 

-1.4mmol/l (3-1: فوسفور الدم• 4.5mg/dl) 
ام ي(فوسفور البول مرتبط بالنظام الغذائي • ن أجل نظ حوي م

):  غ فوسفور 1-2
   10-20 mmol (400-800mg)/24h 



المعالجة
)  ergocalciferol( 2الفيتامين د•
).cholecalciferol(3أو الفيتامين د•
 calcitriolالـ •
إضافة الكالسيوم دوماً للمعالجة•
اليوم/ وحدة دولية  4000 -800الجرعة •
اليوم،/وحدة دولية 400-200أسبوعاً تليها جرعات إضافية قدرها  12-6المدة •
.في الشكل العوزيويكون الشفاء تاماً بعد ستة أشهر•



التهاب العظم الليفي

Osteitis fibrosa 



التهاب العظم الليفي
آفة عظمية سببها فرط افراز هرمون جارات •

:الدرق مما يؤدي إلى
 زيادة في نشاط الخاليا الكاسرة للعظم
 وبالتالي زيادة االرتشاف العظمي
ويحل محل العظم المرتشف نسيج ليفي



:PTHفرط افراز الـ يشاهد 
  البدئي الدرق فرط نشاط جارات•

ورم غدي وحيد أو متعدد1.

فرط تصنع منتشر 2.

سرطان 3.
القصور الكلوي المزمن، الرخد وتلين ( الثانوي•

).العظام، قصور جارات الدرق الكاذب



فرط نشاط جارات الدرق البدئي

مرمرض نادر قبل سن البلوغ ويزداد بتقدم الع•

في  والكالسيوم المؤين PTHفرط الـينتج عنه •
السائل خارج الخلوي



:التظاهرات السريرية في فرط نشاط جارات الدرق البدئي

البوال والسهاف، •
القصور الكلوي، •
الحصيات الكلوية •
ل الكلية والسبي( والتكلسات في •

حمة البولي، الجلد، البنكرياس، الملت
، )..والقرنية في العين، الشرايين

القرحة الهضمية، •
التهاب البنكرياس، •
.  مظاهر نفسية متنوعة•
  .يناضطراب في النظم والنقل القلبي•



التظاهرات المفصلية
ول • ات ح التكلس

المفاصل 
لي • اب المفص االلته

ف ورات بيروفوس ات ببل
يوم  رس (الكالس النق

).الكاذب
    
ات تكلس الغضروف الهاللي لترسب بلور1.

.بيروفوسفات الكالسيوم
.تكلس ارتفاق العانة2.



التظاهرات العظمية
، )الحوض والفقار ( آالم عظمية شديدة•

ميكانيكية الطبيعة،
أو بعد رضوض  كسور عظمية عفوية•

.  بسيطة
في العظام الطويلة  تورمات غير مؤلمة•

 ورم في: االيبوليس(والسالميات والفك 
). الفك

 تشوهات هيكليةفي المراحل المتقدمة •
يب بسبب االرتشاف العظمي وااللتئام المع

.  للكسور
بعد  الحدب الظهري وقصر القامةيحدث •

االنهدام الفقري،
. تسطح الصدر وضيق الحوض•
ومن العالمات المشاهدة في بدء المرض •

. فقدان األسنان



التظاهرات الشعاعية
م، نقص كثافة العظم الشعاعية المعم•
ام • ي العظ ة ف ة خاص ات عظمي كيس

الطويلة،
ي • محاق ف ت الس ر تح اف القش ارتش

السالميات 
. تأكالت في قشر العظام الطويلة•
ف وفي الحاالت المتقدمة يحدث ارتشا•

في النهاية القاصية للترقوة 
ية • الميات القاص ي الس اف ف ارتش

لليدين 
ر • ل(ومنظ ح وفلف ى ) مل ز عل الممي

مظهر صورة الجمجمة ويشبّه أيضاً بال
. العثي

.  فقدان الصفيحة القاسية لألسنان•



Brown Tumour of the proximal 
femur with ectopic calcification.   



:يالتظاهرات المخبرية لفرط نشاط جارات الدرق البدئ

لسيوم في الدم والبول، اارتفاع الك•
ي القصور قد يصبح الفوسفور سوياً ف(انخفاض الفوسفور في الدم •

فوسفات ينجم نقص الفوسفور في الدم عن زيادة تصفية ال ).الكلوي
.وزيادة طرحه في البول ونقص عودة امتصاصه

.ةتعكس شدة ارتفاع الفوسفاتاز القلوية شدة اإلصابة العظمي  •
.تبدي المقايسة المناعية زيادة في هرمون جارات الدرق•
الحلقي كلوي المنشأ في  AMPكما يكون هناك ارتفاع في الـ  •

. البول



المعالجة
يار يؤدي العالح الجراحي للغدد المصابة لتصحيح ع•

.الكلس والفوسفور وتختفي االالم العظمية

ترقى ولكنها التؤثر في سير القصور الكلوي الذي ي •
كر بشكل مستقل، ومن هنا أهمية العالج الجراحي البا

. قبل حدوث المضاعفات الخطيرة



الحثل العظمي الكلوي

ور االضرابات العظمية المرافقة للقص
ن الكلوي المزمن عند األطفال والبالغي



:يقسم الحثل العظمي الكلوي إلى ثالث مجموعات

يالتهاب العظم الكيسي الليف•
 الرخد وتلين العظام•

)باكراً في األطفال(الرخد 1.

)البالغينمتأخراً في (تلين العظام 2.
التصلب العظمي •
نقص الكتلة العظمية وتخلخل العظام •



:من التظاهرات األخرى

• Adynamic bone disease ( aplastic 
bone disease)

تشاهد خصوصاً في مرضى التحال البريتواني•
سيج اليوجد زيادة في الن(هناك نقص في التقلب العظمي،•

)العظماني نسيجياً◌ً 
بسبب  PTHنقص الـ + أسبابها ترسب األلمنيوم •

المعالجة



التحال الدموي المزمن
 2ترسب البيتا •

وانيميكروغلوبيلين النش
متالزمة نفق الرسغ1.
الكيسات العظمية2.
اعتالل مفصل الكتف3.
باعتالل مفاصل فقارية مخر4.
أورام كاذبة5.
التهاب مفاصل تآكلي 6.

      
)سنوات من التحال 9التهاب مفاصل تآكلي بعد ( 



Anteroposterior radiograph of the hand in a patient with chronic renal 
failure reveals subchondral and subperiosteal bone resorption 

predominating at the joint margins (arrows), which resembles the 
erosions of rheumatoid arthritis.



اآللية المرضية

إن ارتفاع فوسفور الدم •
  2D(OH)1,25ونقص انشاء الـ •
  :هما السببان الرئيسيان•
وي لنقص الكالسيوم ولفرط نشاط جارات الدرق الثان•

  .دةوبالتالي السبب في االضرابات العظمية الشدي



I- التهاب العظم الكيسي الليفي

فرط نشاط  جارات الدرق 
الثانوي

▼
يالتهاب العظم الكيسي الليف

▼
+  كسور + آالم عظمية 

ويةارتفاع الفوسفاتاز القل



II- الرخد وتلين العظام

امي1. ن د فشل تحول الفيت
ال  تقلب الفع ى المس إل

1,25(OH)2D .
في  مستقلبات االلمنيوم2.

ى  ؤدي إل ام ت العظ
اوم  د مق دوث رخ ح

.للفيتامين د



III- نقص الكتلة العظمية وتخلخل العظام
الحماض المستمر•
والتغذية السيئة  •
وأسباب أخرى غير واضحة•
ويالحظ أحياناً تصلب عظمي •

osteosclerosis

Anteroposterior radiograph of the 
forefoot in a patient with chronic 
renal failure reveals diffuse 
osteosclerosis.



osteosclerosisعظمي التصلب ال
Lateral radiograph of the spine in a patient 
with chronic renal failure reveals 
characteristic endplate sclerosis (arrows) 
referred to as rugger-jersey spine.

Sclerosis is noted adjacent to the endplates 
(rugger-jersey spine) in a patient with 
renal osteodystrophy -- histologically, 
this represents excessive accumulation 
of osteoid in these areas



:التظاهرات األخرى المشاهدة في القصور الكلوي المزمن

  )بالقرب من المفاصل(تكلس االنسجة الرخوة•
قد و التكلسات مؤلفة من بلورات الهيدروكسي اباتيتوهذه •

.  تؤدي إلى حدوث التهابات مفصلية
ي في األوتار، األربطة، الجوف المفصلي، ف الكالسيحدث •

 مما يؤدي ،، والجلد)الرئة، القلب، العين(بعض األحشاء 
.  إلى حدوث حكة شديدة

وتتناسب هذه التكلسات طرداً مع ارتفاع جداء •
.الكالسيوم×الفوسفور



التكلسات في القصور الكلوي



المعالجة
خفض الوارد من االطعمة الحاوية على الفوسفات،•
  )مثل هيدوركسيد االلمنيوم(استخدام مضادات الحموضة  •

.  التي ترتبط بشوارد الفوسفات
.اليوم من الكالسيوم عن طريق الفم/غ 2-1يجب إعطــاء  •
.اليوم/ميكروغرام1-0,25وإضافة الكالسيتريول بجرعات  •
ي الهدف من هذه المعالجة هي تحسين مستوى الكالسيوم ف•

ط الدم وبالتالي الوقاية من حدوث تلين العظام وفرط نشا
.  جارات الدرق الثانوي



داء باجيت العظمي
Paget´s disease of bone



من  المسنين) التهاب العظم المشوه( داء باجيتيصيب 
.وهو مرض نادر في الشرق األوسط. الجنسين

:يتميز بوجود•
  )ازيادة في عدد كاسرات العظم وفعاليته( حل العظم•
 )ظمزيادة في نشاط بانيات الع( ترميم عظمييعقبه •
).بالطراز الموزاييكي(توصف  بنية فوضوية•
، النضغاطمعرضاً للكسر وايتشوه العظم ويصبح ليناً •

وتنشط ترويته كثيراً 



التظاهرات السريرية
ي، آالم عظمية هيكلية، تشوه هيكل•
ورك • ل ال ابة مفص كل (إص بش

).يشابه اإلصابات التنكسية
ة • دة الجمجم غط قاع د تنض وق

  )تسطح القاعدة(
ل • ي الحب غاط ف دث انض د يح وق

.الشوكي
أثالم وعائية في الشبكية•
ادراً قص• ور زيادة النتاج القلبي ون

.قلب عالي النتاج
ي • ة ف تلط اإلصابة المعمم % 1تخ

ة  اركوما عظمي االت بس ن الح م
.أشهر 6تنتهي بالوفاة خالل 



المظاهر الشعاعية



منظر ندف القطن أو كبة الصوف



 :الموجودات المخبرية
.  ائدالكلس والفوسفور سويان رغم تقلب العظم الز•
راً عن ارتفاع الفوسفاتاز القلوية في المصل، مشع•

.  زيادة نشاط بانيات العظم
شعراً ارتفاع عيار الهيدروكسي برولين في البول، م•

.  عن زيادة نشاط كاسرات العظم
ومن مشعرات االرتشاف أيضاً  زيادة الـ •

Pyridinoline  والـdeoxypyridinoline 
.في البول



  :المعالجــــة
.الستيروئيدية غير االلتهاب ومضادات  المسكنات تعطى•
 ومركبات  الكالستونين فتشمل العظمي لالرتشاف المثبطة العالجات أما•

لـا أو ،)باميدرونات االندرونات، الصوديوم، اتيدرونات ( البيسفوسفونات
• Tiludronate
• Zoledronic acid — Zoledronic acid is an amino bisphosphonate that is

administered by intravenous infusion
• Gallium nitrate — Gallium nitrate has been approved for the treatment

of hypercalcemia of malignancy and has proven to effective in Paget's
disease.

 /وحدة 400 الفيتامين مع اليوم/غ 1,5 بجرعة الكالسيوم إلى باإلضافة تعطى •
.اليوم

 نقصان على يحافظ مديد تأثير ولها أشهر،6 لمدة البيسفوسفونات تعطى •
 إلى العودة يمكن وعندئذ ايقافها، بعد أشهر 8-6 لمدة المخبرية المشعرات

.إعطائها
 تخفيفل أو المتنكس الورك واستبدال التشوهات إنقاصو العظام تقويمل جراحةال•

.العصبي االنضغاط



االرتشاح الورمي للعظام



:يكون االرتشاح الورمي
إما باالنتقاالت للعظام من سرطانات أخرى •

الثدي، البروستات، الرئة، الكلية، : خاصة
 الرحم، المبيض،(الدرق، األعضاء التناسلية

المعدة، المري، (، االنبوب الهضمي)الخصية
)...الكولون

.أو بسبب االرتشاح بالورم النقوي المتعدد •



:العظمية االنتقاالت
  .أومتعددة وحيدة•
 األضالع، الحوض، ،)والقطني الظهري(الفقار في عادة تتوضع•

  .والعضد الفخذ
 ة،الكلي الرئة، الثدي، سرطان( للعظم حالة االنتقاالت هذه تكون قد•

)الدرق
)البروستات سرطان(للعظم مكثفة أو  •
  ،)طمختل أو للعظم حال البروستات سرطان يكون ما نادراً (كليهما أو •
 أو )األشيع وهو( حالة عظمية آفات تعطي فقد اللمفومات وكذلك•

  .مختلطة أو مكثفة



:العالمات السريرية الباكرة

.  اآلالم العظمية الموضعة أو المنتشرة•
قد تحدث الكسور المرضية خاصة في •

االنتقاالت الحالة للعظم، 
.  وتتأثر الحالة العامة للمريض•



التظاهرات الشعاعية
 كما معمم كثافة نقص•

  دالعدي النقوي الورم في
  فقرية انهدامات مع•
 صورة على يعطي أو•

ً   الجمجمة  ةناقص بقعا
 الحجم مختلفة الكثافة

.واضحة حدود ذات



Metastatic prostate cancer. Plain radiograph 
demonstrating osteoblastic lesions replacing lower 

lumbar vertebral bodies and most of the bony pelvis.



Technetium bone scan. Increased tracer 
activity throughout the  axial skeleton 

secondary to metastatic prostate cancer.



التظاهرات المخبرية
ارتفاع في سرعة التثفل•
فقر الدم  •
)سرطان البروستات( ارتفاع الفوسفاتاز الحامضة •
ارتفاع الفوسفاتاز القلوية•
)  لعظممع أو بدون انتقاالت إلى ا(قد تترافق بعض الخباثات •

  .بفرط في كالسيوم الدممثل سرطان الرئة أو الكلية 



:أسباب فرط كلس الدم في الخباثات
تخريب العظم بالخاليا الورمية•
اليا انتاج عوامل رافعة للكالسيوم من قبل الخ أو بسبب •

.السرطانية
 :وتضم عوامل حَل العظم •

، العامل المنخر لألورام،  1االنترلوكين( السيتوكينات1.
.)  اللمفوتوكسين. العامل المفعل للكاسرات

.  ةوبفعاليات مشابه يشبه هرمون جارات الدرقبروتين 2.

).  في بعض اللمفومات( دي هيدروكسي فيتامين د 25,ا3.
2PG Eعوامل تحرض انتاج الـ وقد يكون هناك 



ع في كثير من هؤالء المرضى يترافق فرط الكالسيوم م•
.الحلقي كلوي المنشأ في البول AMPزيادة في الـ 

ية وهناك نقص في فوسفور الدم وزيادة التصفية الكلو •
.  للفوسفات

ولكن مستويات هرمون جارات الدرق التفاعلي المناعي •
)PTHi (،تكون منخفضة أو حتى غير قابلة للكشف

طبيعية أو  I-25(OH)2Dكما تكون هنا مقادير الـــــ  •
.منخفضة


