
الفصال العظمي 
(التهاب العظم والمفصل) 

الداء التنكسي

OSTEOARTHRITIS = Arthrose



Osteoarthritis

= joint failure



ام أكثر اضطرابات النسيج الضالداء التنكسي 

.مصادفة في اإلنسان

جز في ويعّد السبب الرئيسي للع

فهننننو مفننننة متر يننننة .المسنننننين

:بطيئة، تؤدي إلى

تلف الغضروف المفصلي❖

تكننننننننّون النوابننننننننت العظميننننننننة ❖

،(المنا ير)

انخمننننننننننات العظننننننننننم ت ننننننننننت ❖

الغضروف وتصلبه، 

أخينننننرا  إلنننننى  جنننننز المفصنننننل ❖

.المصاب







ظمالعانزالقويسهلأملس املسطحالمفصليالغضروفيعد•

ةالعظميالسطوح لىالقوىتوزيع لىويعملجهد،أيبدون

.منهاأيينكسرال تىالمفصلية،



:خوات الغضروف السوي

بفضل المرونة والمتانة 

انم تواه من البروتيوغليك

بفضل ابلية االنضغاط 

(الكوالجين)ألياف الغراء 



Schematic illustration of normal and 

osteoarthritic articular cartilage.

الماء،ةوزيادالبروتيوغليكانمادةنقت:الغضروفيةالل مةتشقق
الغضروفسماكةفينقصا  ي دثالمرضيةال دثيةتقدمومع

.قفيتشقلهيتعرضالذيللضغطمقاومتهوتنقتالمفصلي

خالياال بلمنالغضروفيللفراشالمقوضةاالنزيماتافراززيادة
.(IL1،TNFالـمنبت ريضيعتقد)الغضروفية



طبيعيالتبدالت التنكسية مقابل المفصل ال



العوامل المؤهبة للفصال
التقدم بالعمر

العرق والجنس

 قننننننننند هيبنننننننننردن : الوراثنننننننننة

(Heberden's nodes).

 ننننندفصننننال الركبننننة ):البدانننننة

أي المفاصنننل. (خاصنننةالنسننناء

ال املة لثقل الجسم،

فننننرط االسننننتخدام والرضننننوض 

المجهرية



تصنيف الفصال

(سنة من العمر40بعد الـ ): البدئيالفصال 

:ثانويالفصال ال

سوء تصنع الورك الخلقي1.

انزالق المشاشة الفخذية2.

...رالمفصل القي ي، الرضوض والكسوالداء الرثياني، 3.

.......الداء السكري، ضخامة النهاياتالنخرة العقيمة، 4.



:ئيدالفصال الب
الفصال العظمي المعمم 

Primary Generalized 

O.A.

 Erosiveالفصال العظمي التآكلي

O.A.

ي فرط النمو العظمي الهيكلي البدئ

.المنتشر

Diffuse idiopathic 

Skeletal Hyperostosis

تلين الداغصة 

Condromalacia

Patellae.



أكثر المفاصل إصابة في الفصال العظمي

في المفاصل بين السالمية القاصية

اليدين

ي فالمفاصل بين السالمية الدانية

اليدين

في ىصل الرسغية السنعية األولاالمف

(. ا دة اإلبهام)ين اليد

الوركين، الركبتين،

ى المفاصل المشطية السالمية األول

للقدمين،

ومفاصل الوجيهات الر بية 

.  ةوالقطنية، المفاصل بين الفقري



التظاهرات السريرية

ي تصنناب  لننة مننن المفاصننل  ننادة إال فنني الشننكل البنندئ
.المعمم والذي يصيب معظم المفاصل مع الزمن

فننن و لى  كس اآلفات االلتهابينة كالنداء الرثيناني ،
واليبوسننننة العالمننننات االلتهابيننننة الجهازيننننة كالتعننننب 

(. دة د ائق فقط).تكون غائبةالمديدةالصبا ية

ل، ويكننون األلننم  ميقننا  ومبهمننا  بعنند اسننتعمال المفصنن
.  ويت سن بالرا ة

.  ليلأثناء الرا ة وفي المع تقدم اإلصابة ي دث األلم 



:ينجم األلم  ن  وامل كثيرة منها

الضنننغط المباشنننر  لنننى العظنننم المعنننرى 
ت ت الغضروف

والشنننند  لننننى النهايننننات العصننننبية فنننني 
السم اق  رب المنا ير

الكسنننننننننننور المجهرينننننننننننة التربيقينننننننننننة 
trabecular

فنننرط التنننوتر داخنننل النقننني النننناتج  نننن 
شننذوذ الجريننان النندموي بسننبب ضننخامة 

الصفائح العظمية ت ت الغضروف

تمدد م فظة المفصل واألربطة

االلتهاب الزليلي الثانوي  ند وجوده

. التشنج العضلي



ابالف ت السريري للمفصل المص

عظميةالضخامة ال

لم أثناء ال ركة األ

خشنةالفر عة ال

انصباب خفيف

التهننننناب زلينننننل خفينننننف 

الشدة



 د تؤدي إصابة مفاصل الوجيهات في العمود 

الر بي إلى أ راض انضغاط جذري 



: د يؤدي تنكس العمود القطني

ة إلى أ راض فتنق ننواة لبين

أو العرج المتقطع الشوكي

ريننة بسنبب ضنيق القنناة الفق

والنننذي يتمينننز  نننن العنننرج 

المتقطنننع الو نننائي بوجنننود 

الخننننندر والنمنننننل وبت سنننننن 

األ راض  ند االن ناء إلنى

األمننام، وبتغيننر منندة الجهنند 

.  بل ظهور األ راض



لفيةالفصال العظمي بين النواتئ الخ



DISH



الداء التنكسي في اليدين



الداء التنكسي في الركبة



الداء التنكسي في الركبة



Classic clinical criteria

The classic criteria method for OA of the knee is based upon 

the presence of knee pain plus at least three of the following 

six clinical characteristics [2]: 

1. Greater than 50 years of age

2. Morning stiffness for less than 30 minutes

3. Crepitus on active motion of the knee

4. Bony tenderness

5. Bony enlargement 

6. No palpable warmth 

These criteria result in a sensitivity and specificity for OA of 95 

and 69 percent, respectively.



الداء التنكسي في الورك



Hip arthritis. Plain radiograph of pelvis demonstrating severe 

osteoarthritis of both hips. The patient had presented with back and knee 

pain. Hip examination revealed no motion of the joint. Back pain reduced 

with joint replacement.



داء تنكسي في الورك



OSTEOARTHRITIS OF THE HIP

The traditional inclusion criteria format for history, 

physical, laboratory, and radiographic features utilized 

the presence of hip pain plus at least two of the following 

three features: 

1. ESR of less than 20 mm/h 

2. Radiographic osteophytes (femoral or acetabular) 

3. Joint space narrowing on radiography (superior, axial or 

medial) 

This classification scheme yields a sensitivity of 89 

percent and a specificity of 91 percent.



التبدالت الشعا ية
المنا ير العظمية 

الفاصنننل ( ضنننيق)انقنننرات 
المفصلي

تصننننننننلب العظننننننننم ت ننننننننت 
الغضروف

وبتقننننندم المنننننرض تظهنننننر 
ظنم الكيسات العظمية في الع

ت ت الغضروف

.تخرب المفصل



المخبريةالتبدالت
ة تكننون سننر ة التثفننل سننوي

.  أو ترتفع  ليال  

يبنننننننندي ف ننننننننت السننننننننائل 

فا  فني المفصلي ارتفا ا  خفي

أ ننل مننن )الكريننات البننيض  

كريننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة 2000

كل تشننن( ميكروليتنننر/بيضننناء

% 25العننننندالت أ نننننل منننننن 

.منها





:المعالـــــجة
المعالجة الفيزيائية والتأهيلية 

التمارين الرياضية

المعالجة الدوائية

. الجرا ة التقويمية وتبديل المفاصل



:إلىتهدف المعالجة

تخفيف األلم وت سين أ راض المريض 

تأخير اإل ا ة والعجز لدى المريض

تخفيف الجهد  ن المفصل المصاب بت سين 

وتثقيف المريضاستعماله

تخفيف الوزن 

تقوية العضالت المجاورة 



OBESITY

 Risk of OA with obesity

BMI > 30 4 fold greater risk of OA

Weight reduction – lowers risk of OA

5 Kg weight loss – 56% reduction in risk 

of knee OA if BMI > 25



:المعالجات الدوائية
تشننننننمل إ طنننننناء المسننننننكنات مثننننننل 

الباراسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيتامول، )

، (والدكستروبروبوكسيفين

كمننا يمكننن إ طنناء مضننادات االلتهنناب 

كن غينننر السنننتيروئيدية لفعلهنننا المسننن

.والمضاد لاللتهاب

وغالبنننننننا  منننننننا يلجنننننننأ إلنننننننى  قنننننننن 

صل الستروئيدات القشرية ضمن المف

(.أشهر6-4بفاصل )

فننننننني Hyaluronan قنننننننن النننننننـ 

المفصل







Traitements non conventionnels

Glucosamine
Prendre 500 mg, trois fois par jour, en mangeant. L'effet prend 

habituellement deux semaines à se faire sentir, mais chez 

certaines personnes, il peut prendre six semaines.

Chondroïtine
Prendre 400 mg, deux à trois fois par jour, ou de 800 mg à 

1 200 mg en une seule prise quotidienne. Il faut compter entre 

deux et huit semaines pour que l'effet se fasse pleinement 

sentir



:المقاربات الجرا ية
، osteotomyبضع العظم 

ايثاق المفصل، 

مفصل تبديل المفصل ويلجأ له  ادة  ند فقد وظيفة ال

.والعجز و دوث األلم الشديد وخاصة األلم الليلي

قطع  د نقوم أ يانا  بغسل المفصل أو استئصال ال

ادي الغضروفية المنفصلة ت ت التنظير بهدف تف

.انعقال المفصل وارا ته




