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 .جراح العظام بمستشفى جدة األهلي بجدة

 

 

يشاب مليكف سذص خكؿ العالـ يوساسٌ  ( اؿ رب إنً كهف العظـ منً كاستعؿ اللأس سييان ): اؿ تعالٍؽ

  ثانيٌ تمل تؤدم إلٍ كزل ؽً الجواز الخلكً لٔنزاف كياللغـ مف أف هساسٌ العظاـ 20العظاـ ككؿ

Osteoporosis  األكثل سيكعان ييف آناث مقارنٌ يالذككرَ ؽإنوا ليزت ملضان ذاشان يالملأة خيث زاد

هك ملض النزاء كأف اللجاؿ نادران ما يشايكف يىَ إِ  (كهف العظاـ)اِعتقاد لك ت طكيؿ أف تذلذؿ العظاـ 

أنى اتضد ؽً الذمزٌ عسل زنٌ الماضيٌَ  أف تذلذؿ العظاـ يشيب اللجاؿ علٍ نخك ساُعَ كيدأ اليخث 

كؽً الكا ع ؽإف نخك مليكنيف مف اللجاؿ األمليكييف مشايكف يوساسٌ العظاـَ ؽيما . للتك ؽً العّجات الممكنٌ

 . مليكنان آذليف12يتودد هذا الملض 

العظاـ )كألف هساسٌ العظاـ تيدأ ؽً ك ت متأذل لدل اللجاؿَ عف النزاء ؽإف أكثليٌ اللجاؿ مف ذكم 

كيآجماؿَ ؽإف كاخدان مف كؿ ذمزٌ مف اللجاؿ ؽً زف الذمزيف .  عامان 65هـ ؽً زف يزيد عف  (الل يقٌ

ككزل عظـ الخكض هك علٍ . زيعانً مف خدكث الكزكر يزيب هساسٌ العظاـ ذّؿ زنكات عملق الّخقٌ

الذشكص األكثل سيكعان كاألكثل ذطلان لدل اللجاؿ مقارنٌ يالنزاءَ خيث تزيد معدِت الكؽاة ذّؿ زنٌ 

 .% 5.37ينزيٌ 

 اؿ رب إنً كهف ):لقد كاف القلآف الكليـ زيا ان منذ أكثل مف أريعٌ عسل  لف مف الزماف ؽً  كؿ هللا تعالٍ

َ ؽً كشؼ هساسٌ العظاـ عند اللجاؿ كأف هناؾ إعجاز لػكم كعلمً ؽً (العظـ منً كاستعؿ اللأس سييان 

 .لؾظ كمعنٍ الكهف كتطايقى مع التعليؼ الجديد لمنظمٌ الشخٌ العالميٌ

 :الجزء األكؿ

 :ػ الكهف ؽً اللػٌ العلييٌ 

ْهفُن ): القامكس المخيط ِؿ ك: (الكَو مَو هَوفَو كأْكهَوفَو )الْضْعؼُن ؽً العَو ْكِهِف ككَو ؿَو ؽيىَ  (كالمَو هَونَوىُن كأْكهَونَوىُن ككهْنَوىُن )دَوذَو  (ككَو

ؾَوىُن  ْهنانَوٌُن ). ِ يَوطْشَو عندَوق (كاهفه كمْكهُنكفه )كهك . أْضعَو ـِ  (كالكَو ذُن ؽً  (كالكاهنَوٌُن ). التً ؽيوا ؽُنتكره عندَو القيا ِريده تْأذُن

دِ  ْنِكيَوْيِف أك ؽً العَوضُن  .المَو



ْهف مف الليؿ: كؽً لزاف العلب ْهننا دذؿ ؽً الكَو كاألجكد أكهنىُن مف ياب . كؽّننا أضعؾىُن . كهَوف اللجؿ يِوف كَو

 .ضعؼ ؽً األمل كالعمؿ كاليدف: ككهَوف اللجؿ. أؽعؿ

  

 

 رسم توضيحي يبين منحنى للعالقة بين كتلة العظام واألعمار للرجال والسيدات

 :ػ الكهف ؽً أ كاؿ المؾزليف 2 

 اؿ رب ):  اؿ اليػكم. ضعؼ كرّؽ مف الكيل (كهف )يعنً يقكلى  ( اؿ رب انً كهف العظـ منً):  اؿ الطيلم

ضعؾت : أم(  اؿ رب انً كهف العظـ منً:)  اؿ ايف كثيل. مف الكيل( العظـ منً)ضعؼ كرؽ  (انً كهف

كهف أم ضعؼَ كإذا : ك اؿ الزعدم. أم اضطلـ المسيب ؽً الزكاد (كاستعؿ اللأس سييان  )كذارت القكلَ 

 اؿ رب إنً ): ك اؿ القلطيً. ضعؼ العظـَ الذم هك عماد اليدفَ ضعؼ غيلقَ كالسيب دليؿ الضعؼ كالكيل

ظْـ: )َ ك اِ الجّليف(كهف) ُنِلئَو (  اؿ رب إنً كهف )(كهف العظـ منً عُنؼَو ػ اْلعَو هَوفَو ػ ضَو يًِّ إنًِّ كَو (  َواؿَو رَو

ِميعى  ْف اْلؾَواِعؿ أَومْ  (سييان )ِمنًِّ  (منً كاستعؿ اللأس سييان )جَو ْكؿ عَو خَو ا يَوْنتَوِسل : تَوْميِيز مُن لق كَومَو عَو لَو الْسْيب ِؽً سَو اْنتَوسَو

طَوب اع النْار ِؽً اْلخَو عَو  .سُن

 

 ػ لؾظ الكهف ؽً القلآف الكليـ 3

كيقكؿ  (ؽما كهنكا لما أشايوـ ؽً زييؿ هللا كماضعؾكا كماازتكانكا  ): يقكؿ المكلٍ زيخانى كتعالٍ.    أ 

ؽنّخظ أف اآليٌ . (كِ تونكا كِ تخزنكا كأنتـ األعلكف إف كنتـ مؤمنيف)زيخانى كتعالٍ ؽً نؾس الزكرة 

إذ نلمس أف . األكلٍ  د كرد ؽيوا لؾظ الكهفَ كلؾظ الضعؼ؛ مما يدلنا علٍ كجكد ؽلؽ ييف الكهف كالضعؼ

ؽوـ األ كياء كاألسداء؛ يخؽ لوـ أف ِ . العزة كالقكة تككف للمؤمنيف؛ كيجب أف ِ يؾتلكا كِ تقؿ عزيمتوـ

 .يعتليوـ نكع مف الؾتكرَ كهك الكهف

كنلخظ أيضان أف جزـ الملأة  (ككشينا آنزف يكالديى خملتى أمى كهنان علٍ كهف): يقكؿ هللا تعالٍ.    ب 

الخامؿ ِ يؾقد كؿ  كتىَ يؿ تيقٍ يوا  كةَ يخيث تتمكف مف النوكض كالقياـ يكاجياتوا كعملوا ختٍ يخيف 

كمف المعوكد أنى يملكر سوكر الخمؿ ؽإف الملأة تشاب يسًء مف الؾتكر يسكؿ متعا بَ كما تسعل . الكضع

 .ييعض اآلِـ التً تخكؿ دكف  ياموا يكاجيوا

تؤكد األيخاث كالدرازات التً أجليت علٍ . (كإف أكهف الييكت لييت العنكيكت): جػ ػ     كيقكؿ هللا تعالٍ

ييكت العنكيكت أف الذيكط التً ينتجوا العنكيكت لينزح يوا ييتى هً أ كل مف ذيكط الشلب أك الؾكِذ التً 

إِ أف .  كتتميز هذق الذيكط يأنوا ملنٌ يمكف أف تزتطيؿ عند جذيوا دكف أف تقطع. لوا نؾس القطل كالزمؾ



هذا الييت  د يككف زييان ؽً الؾتؾ يوا كهّكوا إف علضت نؾزواَ مداذؿ ييكتوـ كغلؽوـ ؽيودمكف هذق الييكت 

 .ياللغـ مف  كة كمتانٌ هذق الذيكط كما ذكلنا (كهف)كيقتلكف العنكيكتَ ؽوناؾ ضعؼ 

كالكهف المذككر ؽً آيٌ العنكيكت ػػ كما زيؽ أف كضخنا ػػ هك ضعؼ مع  كة أم ؽتكر كزككف؛ لذلؾ يظول 

 .ؽً هذق اآليٌ (الكهف)لنا مف جديد آعجاز ؽً إيلاد لؾظٌ 

لذا ؽإف لؾظ الكهف مف األلؾاظ المعيلة يد ٌ عف إشايٌ العظـ يذلؾ الضعؼ اليزيط مع اِختؾاظ يالقكة .    د

كمف هذق اآليات المذككرة . كالشّيٌ كالمتانٌَ كما جاء علٍ لزاف زكليا ػ عليى الزّـ ػ ؽً زكرة مليـ 

الزايقٌ كمف الملاجع المذككرة كغيلها يتضد أف الكهف هك ضعؼ يزيط أك ؽتكر يعتلم كيشيب األسياء أك 

 .األجزاـ القكيٌ مع يقاء القكة ؽً تلؾ األجزاـ

  

 

 مقطع طكلً للؾقلات الشدريٌ يكضد تجكيؾات كثقكب كييلة ككزكر ياثكلكجيٌ لجزـ الؾقلات

 :الجزء الثانً 

تطلأ علٍ : كتطايقى مع كهف العظاـ (تل ؽ العظاـ) Osteoporosis تعليؼ ملض هساسٌ العظاـ    .1

جزـ آنزاف ؽً ملخلٌ السيذكذٌ مجمكعٌ مف التػيلات الشامتٌ التً تطاؿ الذّيا الخيٌَ ؽتيدّؿ مف 

كمف ييف هذق التػيلات الوادٌُ الممكنٌَ تلؾ التً تخدث .  دراتوا الطييعيٌ كتمنعوا مف أداء كظاُؾوا المعتادة

ؽً عظاـ المزنيفَ عندما يشيب الذلؿ جواز الدكرافَ كيالتالً ينيٌ الذّيا العظميٌ ك درتوا علٍ التجدد 

إضاؽٌ إلٍ أف اضطلايات الجواز الوضمً تضعؼ العناشل الضلكريٌ لعمليٌ ازتقّب هذق . المزتمل

يػض النظل عف أزيايى كعف )كما أف  نقص الولمكنات الجنزيٌ عند الملأة كاللجؿ علٍ الزكاء . الذّيا

إف كؿ ذلؾ يويئ العظـ لٔشايٌ . يؤدم أيضان إلٍ اضطلايات ملضيٌ ؽً العظاـ (العمل الذم يخشؿ ؽيى

إف الزنكات األذيلة ؽً نوايٌ القلف .  يالملض الشامت كيجعؿ عظاـ المزنيف زليعٌ آشايٌ يالكزكر

هذق المعارؼ انعكزت علٍ ازـ هذق الخالٌ  (تل ؽ العظاـ)العسليف  د خملت إلينا معارؼ جديدة عف ملض 

 :كمف ملادؽات ازـ هذا الملض. الملضيٌ

 هساسٌ العظاـ. 2تل ؽ العظاـ            .1

 ذلذلٌ العظـ. 4تذلذؿ العظاـ          .3

 زقـ العظاـ. 6ضعؼ العظـ          .5

 رذاشٌ عكد العظاـ. 8تؾتت العظاـ           .7

           تآكؿ العظـ .9انثقاب العظاـ 10



طكييٌ العظاـ      .11  زلعٌ عطب العظـ. 12عُن

 زوكلٌ مكزل العظاـ. 14ؽكذلة العظاـ       .13

 .زخؽ العظاـ .15

 Osteoporosis أما ازـ الملض ياللػٌ آنجليزيٌ ؽوك 

إف تل ؽ العظـ كظاهلة ملضيٌ عامٌ هك عيارة عف النقص لكتلٌ النزيح العظمًَ دكف أف تخدث ؽيوا 

تػيلات نكعيٌ ذاشٌَ إذف تل ؽ العظـ هك مخشلٌ هيمنٌ عمليٌ امتشاص العظـَ أكاف زيب ذلؾ عاُد إلٍ 

كينتح عف هذا األمل انذؾاض ؽً . نقص نساط ذّيا التعظـَ أك إلٍ زيادة كظاُؼ الذّيا القاضمٌ للعظـ

ؽوساسٌ العظـ هك نقص غيل طييعً . (التلقاُيٌ)شّيٌ العظـَ مما يجعلى علضٌ لخشكؿ الكزكر العؾكيٌ 

 .ؽً الكثاؽٌ المعدنيٌ للعظـ كتػيل نكعيتى مع تقدـ آنزاف ؽً العمل

  

  

 

يآضاؽٌ إلٍ ذزارة مادة الكالزيكـ التً تؤدم إلٍ نقص ؽً الكتلٌ العظميٌ كيالتالً إلٍ تمزؽ ينيٌ العظـَ 

كخديثان . مما ينتح عنى ضعؼ ؽً  كة العظـ كازدياد ذطل خدكث الكزكرَ المزماة يكزكر الوساسٌ العظميٌ

ؽً تعليؼ هساسٌ العظاـ لمنظمٌ الشخٌ العالميٌ كما نسل ؽً المجلٌ الكنديٌ للػدد الشماء الشادرة ؽً 

كهذا ينطيؽ علٍ المعنٍ . (نقص كتقلص ؽً القكة أك النكعيٌ لكتلٌ العظاـ أك اِثنيف معان ):  أنوا2009ينايل 

 .اللؾظً لكهف العظاـ

 :الكتلٌ العظميٌ كالتػيلات الؾزيكلكجيٌ    .2

تخشؿ ؽً الكتلٌ العظميٌ تػيلات ؽيزيكلكجيٌ ملتيطٌ يالعملَ مما يتلؾ انعكازاتى كتمل الكتلٌ العظميٌ 

 :يأريعٌ ملاخؿ

 :يمل نمك الكتلٌ العظميٌ يأريع ملاخؿَ هً

 .تيدأ منذ الخياة الجنينيٌ ختٍ عمل الثامنٌ عسل: ملخلٌ نمك الويكؿ العظمً: الملخلٌ األكلٍ

 30 زنٌ إلٍ عمل 15تيدأ مف عمل : ملخلٌ ذركة الكتلٌ العظميٌ: الملخلٌ الثانيٌ.زنٌ 

 40 إلٍ الػ 35تيدأ مف عمل الػ : ملخلٌ الذزارة العظميٌ الملتيطٌ يالعمل: الملخلٌ الثالثٌ.زنٌ 

يؤدم انذؾاض ): تيدأ مف اللخظٌ التً ينقطع ؽيوا الخيض: ملخلٌ تأثيلات زف آياس: الملخلٌ اللايعٌ

 .مزتكل هلمكف اِزتلكجيف ؽً الجزـ إلٍ الدذكؿ ؽً ملخلٌ تزارع الذزارة العظميٌ

 



 الذزارة العظميٌ الملتيطٌ يالسيذكذٌ    .3

َ كعند النزاءَ تزداد زلعٌ الذزارة العظميٌ خكالً ؽتلة آياس %1ػػ  0.5.مف كتلٌ العظـ آزؾنجً %

يّخظ كجكد تؾاكت كييل ؽً معدِت ؽقداف العظـ عند .  ؽً الزنٌ % 6 ػػ 1لتشؿ إلٍ نزيٌ تتلاكح ييف 

إف ازدياد  %.  2 ػػ1النزاء خكالً ؽتلة اليأسَ إذ تشؿ النزيٌ الزنكيٌ للذزارة العظميٌ إلٍ خكالً أ ؿ مف 

الذزارة العظميٌ ؽً العمكد الؾقارم هك األعلٍ  يازان يأم مكاف آذل الويكؿ العظمً عند النزاء ؽً الزنكات 

أما يالنزيٌ للكتلٌ العظميٌ لدل النزاء ؽً الؾتلة الميكلة مف ملخلٌ ما يعد .  الياكلة مف ملخلٌ ما يعد آياس

للعمل تأثيلق 50مف كتلٌ العظـ اللخاًَُ ك% 35آياس ؽإف نزيٌ الؾقداف العظمٍ طكاؿ العمل تيلؼ خكالً 

علٍ ينيٌ العظـَ ؽيعد أف يتـ الكشكؿ إلٍ ذركة الكتلٌ العظميٌَ تخشؿ ؽتلة مف اِندماج يكاشؿ ذّلوا 

كتيدأ الذزارة العظميٌ .  القطل العلضً للعظاـ الطكيلٌ كالؾقلات زيادتى عيل النمك التلاكيً تخت الزمخاؽ

كيعد هذا العمل تتكاشؿ مدل الخياة الذزارة العظميٌ التً . ؽً خكالً عمل األريعيف زنٌ عند كّ الجنزيف

تيلؼ النزيٌ الزنكيٌ للؾقداف .  تخشؿ ؽً كّ العظميف اللخاًُ كآزؾنجً ؽً كاؽٌ أجزاء الويكؿ العظمً

  العظمً لدل اللجاؿ يعد زف األريعيف ما يقارب

يعتيل السيب مف الظكاهل الطييعيٌ التً تخدث : (تل ؽ العظاـ)السيب كتقدـ الزف كعّ تى يكهف العظاـ     .4

كؽيى تقؿ نزيٌ الشيػيات الملكنٌ للسعل تدريجيانَ ختٍ نساهد ؽً منطقٌ اللأس عدة ألكاف . مع تقدـ الزف

كنقص الشيػيات ؽً السعل يخدث نتيجٌ ؽقداف نساط انزيـ . متدرجٌ ؽً اللكف مف األزكد إلٍ األييض

التيلكزيفَ كييدأ السيب عادة يظوكر سعل أييض ؽً منطقٌ الشدغَ كيمتد تدريجيان إلٍ سعل اللأس يأكملىَ 

أما سعل الشدر كالعانٌ كتخت آيط .  كيعد عدة زنكات مف ظوكر السيب يظول السيب ؽً الجزـ كالذ ف

 زنٌَ كِ يكجد عّج للسيب إِ 43ػػ 34كييدأ زف السيب ييف . ؽإنى يظؿ مختؾظان يلكنى ؽً أخياف كثيلة

ينجـ السيب عادة عف نقص تدريجً  (Rooktextbook of Dermatology) كيقكؿ كتاب. يشيؼ السعل

كيلاؽؽ . خيث يخدث تمديد ؽً كميٌ الشياغ ؽً السعل األسيب Melanocytes ؽً كظيؾٌ الذّيا الشياغيٌ

 .Tyrosinase ؽقداف السعل للكنى الطييعً تك ؼ نساط انزيـ ذاص يدعٍ

 :هساسٌ العظاـ عند اللجاؿ    .5

سيكعان ييف آناث مقارنٌ يالذككرَ ؽإنوا ليزت ملضان ذاشان  Osteoporosis ياللغـ مف أف هساسٌ العظاـ

هك ملض النزاء كأف اللجاؿ نادران  (كهف العظاـ)يالملأة خيث زاد اِعتقاد لك ت طكيؿ أف تذلذؿ العظاـ 

ما يشايكف يىَ إِ أنى اتضد ؽً الذمزٌ عسل زنٌ الماضيٌَ  أف تذلذؿ العظاـ يشيب اللجاؿ علٍ نخك 

 .ساُعَ كيدأ اليخث للتك ؽً العّجات الممكنٌ

 عامان 35كلدل اللجاؿ كما للنزاءَ تيدأ عمليات امتشاص العظاـ ؽً التؾكؽ علٍ عمليٌ يناُوا ؽً خدكد زف 

كلكف كيعد أف تشؿ النزاء إلٍ زف اليأس مف المخيضَ يأذذ . كؽً اليدايٌ ؽإف كثاؽٌ العظاـ تتنا ص ييطء

كألف الولمكنات الجنزيٌ تزاعد علٍ ذزف الكالزيكـ ؽً . مزتكل اِزتلكجيف لديوف ؽً التنا ص الزليع

 .العظاـَ ؽإف كثاؽٌ العظاـ تأذذ ياِنذؾاض يخدة

 :التيزتكزتيلكف كهساسٌ العظاـ

. كؿ زنٌ يعد زف األريعيف% 1أما لدل اللجاؿ ؽإف مزتكيات التيزتكزتيلكف تنذؾض يالتدريحَ منذؾضٌ 

كيالنتيجٌ ؽإف ؽقداف العظاـ يظؿ يطيُان نزييانَ إِ أنى يككف مزتملان كهذا ما أثيتتى الدرازات الشخيٌ كالطييٌ 

مف العظـ  % عامانَ ؽإف اللجاؿ كالنزاء يؾقدكف العظاـ ينؾس المعدؿ تقلييانَ كذّؿ 65أذيلانَ كيعد زف 

َ لكف أيضان ؽلدم أم أنوا trabecular bone (الطيقٌ الداذليٌ اِزؾنجيٌ للعظـ)الدكيعمً أك الخكيجزم 

مف  %.تتذطٍ الخدكد الؾاشلٌ ييف اللجاؿ مف ذكم العظاـ الزليمٌ كييف اللجاؿ المشاييف يوساسٌ العظاـ



الزمف زيؾقد اللجؿ ؽً المتكزط 30َ كcortical bone (الطيقٌ الذارجيٌ الكثيؾٌ للعظـ)العظـ القسلم 

 20نخك 

كيتقدـ الزف  د تنذؾض معدِت التزتكزتيلكف إلٍ ما دكف المعدِت الطييعيٌ مخدثٌ أعلاض نقص 

التزتكزتيلكفَ كالتً  د تسيى خالٌ نقص هلمكف األنكثٌ عند النزاء الذم يشاخيى أعلاض زف اليأس مف 

مما دؽع يعض الويُات إلٍ تزميٌ نقص التزتكزتيلكف كأعلاضى يزف اليأس  (Menopause) المخيض

 .(Andropause) عند اللجاؿ

كيلاؽؽ هذا اِنذؾاض ؽً نزيٌ التزتكزتيلكف أعلاض زليليٌ منوا نقص كميٌ العضّت ككتلٌ العظاـ 

 .ك لٌ الميؿ إلٍ الجنس اآلذل كتلاجع النساط الجنزً

أف التزتكزتيلكفَ هلمكف الذككرةَ هك هلمكف موـ جدان لللجاؿ ينتح مف الذشيٌَ كيككف مزؤكِن عف تطكر 

أما . (عند التككيف الجنينً للذكل ؽً رخـ األـ)كنمك األعضاء التنازليٌ مثؿ القضيب كاليلكزتاتا كالذشيتيف 

ؽً ؽتلة اليلكغ كزف النضح ؽوك مزؤكؿ عف انتاج الخيكانات المنكيٌ كتطكر العّمات كالذشاُص 

 .الذككريٌ

أجليت ؽً الكِيات المتخدة درازٌ خديثٌ عف انذؾاض التزتكزتيلكف كالمذاطل الشخيٌ التً تشاخيوا 

َ (متّزمٌ نقص التزتكزتيلكف ؽً اللجاؿ) يعنكاف 2006كنسلت ؽً مجلٌ الممارزٌ آكلينيكيٌ ؽً يكليك 

هساسٌ العظاـ )ـ ؽً كِيٌ زاسكش األمليكيٌ تخت عنكاف 2009كؽً يخث نسل ؽً مجلٌ شختؾ ؽً ينايل 

 ك د 45أثيتت أف مزتكيات التزتكزتيلكف المنذؾضٌ منتسلة لدل اللجاؿ يعد زف الػ  (تودد اللجاؿ أيضان 

 ؽً الماٌُ 7.38كجد أف معدِت التزتكزتيلكف المنذؾضٌ عف المعدؿ الطييعً تشؿ ؽً المتكزط إلٍ نزيٌ 

كما أكدت هذق الدرازٌ ما أتت يى عدة .  الذيف يزكركف عيادات اللعايٌ األكلي45ٌمف اللجاؿ ؽكؽ زف الػ 

درازات أذلل مف كجكد عّ ٌ  كيٌ ييف مزتكيات التزتكزتيلكف المنذؾضٌ كأملاض الزكلم كاليدانٌ 

 .(هساسٌ العظاـ)كهف العظاـ . كارتؾاع ضػط الدـ كاضطلاب دهكف الدـ

 Estradiol يتـ تخكيؿ تخكيلى إلٍ ازتلكدكؿ  Estrogen ؽإف الكميٌ اليا يٌ مف هلمكف األزتلكجيف %

(aromatization of androgens)  ٌكأما هلمكف اِندرجكف ؽلوا دكر شػيل ٓخداث هساس

 لتأثيل الوكرمكنات 2006كؽً درازٌ خديثٌ نسلت ؽً المجلٌ األكركييٌ للػدد الشماء ؽً عاـ .العظاـ

األذلل علٍ ؽزيكلكجيا كياثكلكجيا العظاـ  اـ يوا العالـ يلكسكريا كزمُّى علٍ أف نقص هلمكف 

عند اللجاؿ لوا دكر كييل ؽً التأثيل علٍ كتلٌ العظاـ مع تقدـ الزف مثيلتوا عند   Estrogen األزتلكجيف

  الزيدات كهك ياللغـ مف ضآلٌ الكميٌ المنتجٌ عند الذككر ؽً ذّيا الذشيتيف كالتً تقدر يخكالً

 :تذلذؿ كهساسٌ العظاـ عند اللجاؿ 

. ؽً المٌُ مف العظـ آزؾنجً ؽً الويكؿ العظمً ذّؿ ؽتلة العملَ ؽيما يؾقد اللجاؿ ثلثً هذا المقدار ؽقط 

كالكا ع أف زيب ؽقداف النزاء لعظـ أكثل مف اللجاؿ هك أف معدؿ ؽقداف العظـ يزداد يضع زنكات ذّؿ 

 (زف اليأس)كيؾقدف مقاديل متزايدة ذّؿ آياس . كيما أف النزاء يملكف أزازان مقدار أ ؿ مف العظـ. آياس

ؽإنوف أكثل علضٌ لذطل تذلذؿ العظاـَ كؽً الكا ع تكسؼ كؿ النزاء تقلييان . كيعسف مدة أطكؿ مف اللجاؿ

كييدأ ؽقداف العظـ .ؽً عمل الثمانيف عف كتلٌ عظميٌ منذؾضٌ يخيث يشيخف علضٌ للكزل ؽً خاؿ الزقكط

كعند النزاءَ يتـ . الملتيط يالعملَ عند اللجاؿ كالنزاء علٍ خد زكاءَ  لايٌ األريعيف كيزتمل طكاؿ الخياة

 50 ؽً المٌُ مف العظـ المكتنز ك 35ؽقداف نخك 



إف نقص اِزتلكجيف هك العامؿ األزازً المزؤكؿ عف ؽقداف العظـ ؽً زف اليأس عند النزاءَ كيككف 

لكف ؽً . ؽقداف العظـ الملتيط يالعمل كاؽيان لدل العديد مف األؽلاد للتزيب يتذلذؿ العظاـ عند التقدـ ؽً العمل

 .يعض الخاِت تزيد عكامؿ أذلل مف ؽقداف العظـ أكثل مما هك متك ع عادة أثناء السيذكذٌ

 :كمف عكامؿ الذطل

هك األكثل  (دم)كييدك أف الجيف الذم ينظـ نساط ؽيتاميف . مف اذتّؽات  يـ كثاؽٌ العظاـ لدل اللجاؿ %

كتؾزل العكامؿ . يزاعد األمعاء علٍ امتشاص الكالزيكـ مف الدـ (دم)أهميٌَ كهذا أمل مقيكؿ ألف ؽيتاميف 

كما تؾزل انتسارق ييف أعلاؽ الزِّت . الكراثيٌ ظوكر ملض هساسٌ العظاـ ؽً عاُّت دكف غيلها

هناؾ نكعاف مف العكامؿ المومٌ .المنخدرة مف القك ازَ كمف آزيا كأؽليقياَ أكثل مف انتسارق ييف األمليكييف

العكامؿ الكراثيٌ التً تؾزل نخك . هما اللذاف يقلراف  يمٌ كثاؽٌ العظاـ لدل اللجؿَ ِ يمكف لى التخكـ يوما

80 

أما .مف خاِت الملض لدل اللجاؿ ِ يمكف تؾزيلها يزيب مخددَ أك نتيجٌ اذتّؿ غيل طييعً عايل %

العاـ اللُيزً الثانً الذم يخدد  يمٌ كثاؽٌ العظاـ لدل اللجاؿَ ؽوك العملَ كتعتيل العكامؿ الطييٌَ العكامؿ 

كالتزتكزتيلكف المنذؾض يأتً ؽً رأس هذق . المزؤكلٌ عف أكثل خاِت هساسٌ العظاـ الخادة لدل اللجاؿ

أما العامؿ . مف خاِت الملض الخادة التً تقكـ إلٍ خدكث الكزكر% 15العكامؿَ األمل الذم يؾزل نخك 

مف الخاِتَ % 13أك الككرتيزكف كالعقا يل المماثلٌ الذم يؾزل نزيٌ  (يليدنيزكف)الثانً ؽوك العّج يعقار 

إِ . مف خاِت خدكث الملض% 6كتناكؿ الكخكؿ يكثلة هك أكثل عكامؿ نمط الخياة مزاهمٌَ إذ يقكد إلٍ 

 50أف خكالً 

كالنظاـ الػذاًُ كالتماريف اللياضيٌ هً مف أهـ الجكانب التً ينيػً علٍ اللجاؿ المشاييف يوساسٌ العظاـ 

 .اِهتماـ يواَ كما هك الخاؿ لكؿ اللجاؿ

 :كمف العكامؿ التً تزيد مف ذطل آشايٌ يوساسٌ العظاـ لدل اللجاؿ

 عكامؿ كراثيٌَ تارير عاُلً يآشايٌ يوساسٌ العظاـ

 الزّلٌ العل يٌ

 عكامؿ نمط الخياة

 التدذيف

 (أكثل مف  دخيف يكميان )آكثار مف تناكؿ الكخكؿ 

 عدـ إجلاء التماريف اللياضيٌ

 عكامؿ التػذيٌ

  لٌ الكالزيكـ

 3000أكثل مف ) (أيى)زيادة ؽً ؽيتاميف  (دم) لٌ ؽيتاميف 900كخدة دكليٌ أك  .(ميكلكغلاـ يكميان  

 (يمكف تعكيضى يكميات كاؽيٌ مف كالزيكـ الػذاء)آكثار مف تناكؿ الكؾاييف 

 آكثار مف تناكؿ اليلكتيناتَ ذشكشان الخيكانيٌ منوا

 عكامؿ هلمكنيٌ

 تدنً مزتكيات التيزتكزتيلكف

 ؽلط نساط الػدة الدر يٌَ أك الػدة الكظليٌ

 نقص عكامؿ النمك

 تقدـ العمل

 ضعؼ الينيٌ كؽقداف الكزف



 آشايٌ ياألملاض

 مزتكيات ملتؾعٌ مف الخكامض األمينيٌ ؽً الدـ

 أملاض الكلٍَ الكيدَ اللٌَُ المزمنٌ

 اضطلايات معكيٌ مزمنٌ

 (زلطاف النذاعَ كالػدة الليمؾاكيٌ)أملاض ذطيلة 

 Androgen األدكيٌ التً تزتذدـ ؽً عّج زلطاف اليلكزتاتا يكازطٌ الخلماف مف األندركجيف

deprivation therapy 

 .يعض األدكيٌ لعّج التسنجات

 :األعلاض

ِ تظول أعلاضى إِ يعد تقدمى كثيلانَ إذ إف اِنذؾاض ؽً كثاؽٌ . هساسٌ العظاـ ملض شامت خقان .زنٌ 

العظاـ ِ يكلد أم أعلاض إلٍ خيف كشكؿ  يمتوا إلٍ أ ؿ مف القيمٌ التً تعلض العظاـ للتكزل يزوكلٌ 

كختٍ عند كشكلوا إلٍ ذلؾ الخيفَ ؽإف هساسٌ العظاـ تظؿ غاليان ملضان مف دكف آِـ ختٍ  (عتيٌ التكزل)

 17الك ت الذم تتعلض ؽيى العظاـ الناعمٌ إلٍ اِشطداـ يأسياء شليٌَ إذ يمكف لللجؿ القكم عند عمل 

 70زنٌ أف تنكزل لدل تعثل آنزاف عند عمل 

كالتنا ص . كلدل اللجاؿَ كما للنزاء ؽإف كزل العمكد الؾقلم هك أكثل النتاُح الساُعٌ لوساسٌ العظاـ

إِ أف آِـ الظول سازعٌ كذلؾ ك د . التدريجً للطكؿ ريما يككف الدليؿ األكخد علٍ انضػاط عظاـ الؾقلات

كؽً الخاِت المتقدمٌ للملض ؽإف كضعيٌ اِنتشاب المنخنيٌ المعوكدة كالذشل اليارز . تككف خادة جدان 

كلدل النزاء تزمٍ هذق التسكهات خديٌ . يسيلاف إلٍ كجكد كزل ؽً العمكد الؾقلم يزيب هساسٌ العظاـ

إِ أنى ِ يكجد مزمٍ رجالً ذاص . كرغـ أنوا مسكلٌ تخدث لدل اللجاؿ dowager>s hump دكاغل

 .يوا

كلدل اللجاؿ كالنزاء المشاييف كالمشايات يوساسٌ العظاـَ ؽإف الخكض كاللزؼ يأتياف يعد العمكد الؾقلم 

ؽً  اُمٌ األعضاء المعلضٌ للكزكرَ كييدك كزل األضّع لدل اللجاؿ أكثل اختماَِن إِ أف المشاييف 

 .كالمشايات يالملض يمقدكرهـ كزل أم مف عظاموـ

 :ؽقداف الطكؿ كأملاض القلب

 عظمٌَ األجزاء 33كالعمكد الؾقلم يتككف مف مجمكعٌ مف . غالييٌ اللجاؿ يؾقدكف الطكؿ مع تقدـ أعمارهـ

الؾقليٌ كاأل لاص التً تكجد يينواَ كيخدث ؽقداف الطكؿ عادة يزيب عامليف هما انضػاط األجزاء الؾقليٌ 

إِ أف علٍ . الناجـ عف ؽقداف كالزيكـ العظاـَ إضاؽٌ إلٍ انضػاط األ لاص يزيب هلـ األنزجٌ الملنٌ ؽيوا

لوساسٌ العظاـَ ك د  DEXA أك أكثل مف الطكؿَ أجلاء مزد ( زـ5نخك )اللجاؿ الذيف يؾقدكف يكشتيف 

كجدت درازٌ يليطانيٌ أف ؽقداف الطكؿ يلتيط يزيادة ؽً ذطل خدكث أملاض السلاييف التاجيٌ كازدياد 

 .الكؽيات

 :تسذيص هساسٌ العظاـ

ريما أف مف .زنٌَ كما يجب علٍ اللجاؿ السياف الذيف لديوـ عكامؿ ذطلة للملض إجلاء اِذتيار أيضان  

إِ أف طل ان أذلل . غيل مكثك ٌ ؽً رشد هساسٌ العظاـ (أسعٌ أكس)المدهش القكؿ أف األسعٌ الزينيٌ 

د يقٌ جدان تتكؽل خاليان علٍ نطاؽ كازعَ كاِذتيار القيازً هك  ياس مقدار اِمتشاص لطا ٌ أسعػػػػٌ أكس 

كهك اذتيار زليعَ آمفَ كمف دكف آِـَ ِ  Dual energy x-ray absorptiometry DEXA الثناُيٌ

 د اُؽ كيينما يزتلقً المليض علٍ الطاكلٌَ تقكـ آلٌ يتكجيى سعاع ؽكتكنً عيل عظامىَ 10يزتػلؽ زكل 

عادة عند العمكد الؾقلمَ الخكضَ أك اللزؼَ كهذق العمليٌ تعلض السذص إلٍ إسعاع ِ يمثؿ زكل عسل 



كالكزيلٌ األذلل هً تقنيات المكجات ؽكؽ الشكتيٌ لقياس كثاؽٌ معادف العظاـ . آسعاع يأسعٌ إكس للشدر

َ إِ أف يمقدكرها تقديـ تقديلات DEXA ؽً الخكضَ عظـ الزاؽَ الكعبَ كاألشيعَ كرغـ أنوا ليزت يد ٌ

مؤززٌ هساسٌ العظاـ )كلزنكات طكيلٌَ ظلت . عف كثاؽٌ العظاـَ مف دكف آِـَ ذّؿ أ ؿ مف د يقٌ كاخدة

 زنٌ مف اللكاتً لديوف 65لكؿ النزاء مف أعمار تقؿ عف  DEXA تقدـ تكشياتوا ِزتذداـ اذتيار (الكطنيٌ

َ أضاؽت المؤززٌ إرسادات جديدة لللجاؿ 2008عامؿ ذطكرة كاخد أكثل للتعلض للكزكرَ كؽً زنٌ 

 70كأكشت يإجلاء هذا القياس ؽً عمل 

  

 

رزـ ييانً يكضد نزيٌ خدكث الكزكر مؾشؿ الؾذذ كالعمكد الؾقليكاللزؼ عند اللجاؿ مقارنٌ يى عند 

 الزيدات

 

الذضكع لّذتياراتَ كأف كاف  ( أك أ ؿ19مؤسل كتلٌ الجزـ ييلؼ )زنٌ كالذيف يعانكف مف الضعؼ السديد  

لديؾ انخناء ؽً الظول يمنعؾ مف مّمزٌ الجزء الذلؾً للأزؾ لجدار تقؼ عندق منتشيانَ ؽعليؾ إجلاء 

َ أمل كتخليؿ نتيجٌ أمل آذلَ كرغـ أف المعاييل  د تـ تطكيلها DEXA إف إجلاء اذتيار .DEXA اذتيار

كيعتيل القياس .نتيجٌ الدرازات التً أجليت أزازان علٍ النزاءَ ؽإف يآمكاف تطييقوا علٍ اللجاؿ أيضان 

موما علٍ كجى الذشكص لللجاؿ الذيف يذضعكف للعّج يالخلماف مف األندركجيف لعّج زلطاف 

اليلكزتاتاَ كلللجاؿ الذيف عانكا مف خدكث الكزكرَ ذاشٌ أف خشلت الكزكر لديوـ مف شدمٌ كاخدة 

َ كما يجب علٍ اللجاؿ الذيف ؽقدكا أكثل مف يكشتيف مف طكلوـ كالذيف لديوـ (كزكر الضعؼ)شػيلة ؽقط 

 20أ ؿ مف 

 :الك ايٌ كالعّج

كالكا ع أف التزتتلزتيلكف يكؼ عف تأثيلات ؽً العظـ مماثلٌ لتأثيلات اِزتلكجيفَ لذلؾ يجب ازتيدالى ؽً 

 .خاؿ ظوكر نقصَ يتـ كشؾى عادة يمثايٌ خقنٌ داذؿ العضلٌَ كإنما يمكف كشؾى أيضان ؽً سكؿ شؾٌ جلديٌ

كؽً العديد مف الدرازات األذلل التً أجليت علٍ التزتكزتيلكف ؽقد ثيتت ؽاعليتى ؽً تخزيف جكدة خياة 

المليض كالتذؾيؼ مف األعلض الناتجٌ عف النقص مثؿ تخزف المزاج كآخزاس يالذاتَ تخزف اللغيٌ 

الجنزيٌ كالعنؾكافَ تخزف اِنتشابَ زيادة الكتلٌ العضليٌ ك كة العضّتَ زيادة  كة العظاـَ التذؾيؼ مف 

كما تزتذدـ الؾكزؾكنات الثناُيٌ ؽً معالجٌ تذلذؿ العظاـ عند اللجاؿَ كتكخً درازات . اليدانٌ خكؿ الذشل



يأف الؾكزؾكنات الثناُيٌ تخكؿ دكف ؽقداف العظـ علٍ رغـ عدـ كجكد معلكمات عف تأثيلاتوا ؽً ذطل 

أما العّجات األذلل التً تـ ازتذداموا عند اللجاؿ ؽتسمؿ ؽلكريد الشكديكـ . الكزكر عند اللجاؿ

 .كالكالزيتلكؿ كما يجب كشؼ مكمّت الؾيتاميف كالكلزيكـ عند الخادة

 أكجى آعجاز العلمً ؽً هذق اآليٌ الكليمٌ

آعجاز اللػكم كالعلمً ؽً لؾظ الكهف كهك ليس يالضعؼ كلكنى هك ضعؼ يزيطَ أك ؽتكر يشيب     .1

األجزاـ الشليٌ مع يقاء القكة ؽً تلؾ األجزاـ كهذق يتمسٍ مع ما ذكل ؽً الملاجع العلميٌ كمع التعليؼ 

ؽً زكرة آؿ . الجديد لمنظمٌ الشخٌ العالميٌ عف هساسٌ العظاـ كما ذكل يمعانً لؾظ الكهف ؽً القلآف الكليـ

 .41َ زكرة العنكيكت آيٌ 35َ زكرة مخمد آيٌ 14َ زكرة لقماف آيٌ 146 ك 139عملاف آيٌ 

ذكل أنى يكجد عند الذككر هك ما - أف نكع الكهف المكشكؼ ؽً هذق اآليٌ الكليمٌ عند زيدنا زكليا     .2

أذذت تقلرق األيخاث العلميٌ ذّؿ العسل زنكات الماضيٌ عف هساسٌ العظاـ عند اللجاؿ كهك ما لـ يكف 

 .  لف مف الزماف14معلكؽان مف  يؿ كمعلكؼ لدل الزيدات كلكف ذكل ؽً القلآف الكليـ منذ 

 زنٌ نكعيٌ هذا الكهف ك يؿ اكتساؼ أنكاع أذلل منوا هساسٌ العظاـ 

أف نكع الكهف كإ لانى يالسيب ؽً السعل كلؾظ منً للتذششيٌ هك التلكيز علٍ نكع الكهف الذم     .3 .

كذلؾ للتؾل ٌ ييف األنكاع  male senile Osteoporosis ذكػل ؽػً هػػػذق اآليػػٌ الكليمٌ المقشكد هك

 1400األذلل الثانكيٌ كهذا يكضد الد ٌ التً كشؼ يوا القلآف الكليـ منذ 

أف لؾظ الكهف يكخً يالتلاكميٌ كالتدرج ؽً المقدار كهك ما يتمسٍ علميان يالد ٌ ؽً التعييل ألف الوساسٌ     .4

 .ليس لوا مقدار ثايت معيف يؿ إنوا تتزايد سدتوا كيمكف أف تخدث منوا مضاعؾات

كاألسعٌ المقطعيٌ  DEXA زنٌ أيضان كيدايٌ خدكث هذق الوساسٌ لـ تظول إِ يظوكر األجوزة الخديثٌ 

كذكلها ؽً القلآف الكليـ يوذا الكشؼ هك إعجاز لـ يكتسؼ ؽً ك ت زايؽ كشؿ . لتسذيص هساسٌ العظاـ

مف هذا الزف كهذا ما يتمسٍ مع مّزمٌ اآليٌ التً ذكل % 1زنٌ خيث تؾقد كتلٌ العظاـ  . زن1400ٌإلٍ 

إف يدايٌ هساسٌ العظاـ عند اللجاؿ تقدر عند زف     .405ؽيوا سيب السعل خيث أنى ييدأ تقليييان عند زف 

 40تقلييان 

إف التسييى ياستعاؿ السعل مثؿ النار ؽً الخطب كخلؼ العطؼ الكاك لكهف العظـ ؽإف يوذق اليّغٌ     .6

اللاُعٌ كالتسييى الميالؼ ؽيى يلؾت القلآف الكليـ النظل كيخذر يوذق اآليات المضيٌُ مف مضاعؾات هذا الكهف 

كهساسٌ العظاـ خيث إف هذا الملض شامت ِ تظول أعلاضى إِ يعد تقدـ الزف كالتً يمكف أف تطلأ عند 

 .اللجاؿ مثؿ كزكر عنؽ عظمٌ الؾذذ كاللزؼ كالعمكد الؾقلم

 22)أف كتلٌ العظاـ كما يشاخيوا مف ضعؼ عند األطؾاؿ ثـ زيادتوا ككشكؿ ذركتوا عند زف السياب     .7

يقكؿ هللا ػ . ثـ نقشوا كضعؾوا ملة أذلل إنما هك يتمسٍ مع التؾزيل العلمً الؾزيكلكجً لكهف العظـ (زنٌ

هللا الذم ذلقكـ مف ضعؼ ثـ جعؿ مف يعد ضعؼ  كة ثـ جعؿ مف يعد  كة ضعؾان كسييٌ ): زيخانى كتعالٍ

 (يذلؽ مايساء كهك العليـ القديل

َ أذيل المكلٍ ػ زيخانى كتعالٍ ػ ؽً هذق اآليات الكليمٌ أف 67َ زكرة غاؽل 24 ػػ 23َ آزلاء 5َ الخح 

انقلب خالى كارتدت  كاق كتلاجعت  دراتى متجوٌ نخك الضعؼ كالكهف : مف طاؿ عملق تنكس ؽً ذلقى أم

كشار كمف انتكس كانقلب رأزان علٍ عقبَ كيكسؼ هذا الكشؼ الد يؽ العلـ يخالٌ عامٌ مف التدهكر 

لكاؽٌ التلكييات  (الذلؽ)كاِرتداء تتزع لتسمؿ كاؽٌ التػيلات الظاهلة كالذؾيٌ كذلؾ ِزتيعاب لؾظ 

كمنذ نزكؿ القلآف الكليـ ؽً القلف الزايع الميّدم إلٍ عقكد  ليلٌ لـ يكف معلكؽان زكل . كاألنسطٌ اليدنيٌ

التػيلات الظاهلة ؽً الويٌَُ كمع تكؽل التقنيات كتقدـ الدرازات لـ تذلج التػيلات الذؾيٌ المكتسؾٌ خديثان 

كينزجـ هذا الكشؼ المطايؽ للكا ع مع نظاُل عديدة  (كمف نعملق ننكزى ؽً الذلؽ)عف الكشؼ الجامع 



تتعلؽ يكشؼ ملاخؿ العمل عامٌ أك ملخلٌ السيذكذٌ ذاشٌَ كيوذا يكسؼ القلآف الكليـ العلـ يذؾايا 

َ 8: َ مليـ.التككيف ؽً يياف معجز ِ يعارض الخقاُؽ الذؾيٌ كِ يشدـ المعارؼ الزاُدة منذ التنزيؿ

ككما ؽً  كؿ هللا  (كمف نعملق ننكزى ؽً الذلؽ أؽّ يعقلكف):  اؿ هللا تعالٍ     .708َ النخؿ 23القشص 

 آؿ 266َ اليقلة 54كآيات أذلل ؽً زكر الخجل  ( ار رب إنً كهف العظـ منً كاستعؿ اللأس سييان ):تعالٍ

 40عملاف 
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 .ػ آعجاز العلمً ؽً القلآف كالزنٌ للدكتكر عيد اليديع خمزة 4

 .َ ملض تل ؽ العظاـ كالك ايٌ منى خزاف جعؾل.ػ القسلة كالسيب كالخناء للدكتكر  خزاف سمس ياسا 5

 .خمد خزف الخمكد/ علـ األنزجٌ لألزتاذ. ػ تل ؽ العظاـ للجمعيٌ الطييٌ اليليطانيٌَ أكاديميا 6

 .ػ آِـ الظول كالتدليؾ للدكتكر خزاف جعؾلَ العظاـ ؽً القلآف الكليـَ كليد يف شالد العدينً 7

 .إشدارات الويٌُ العالميٌ لٔعجاز العلمً ؽً القلآف كالزنٌ. ػ اللياضٌ كالػذاء لنديـ المشلم 8

 .2009 ينايل 4 ػ 47َ عدد 208َ 44ػ مجلٌ شختؾ ػػ السلؽ األكزط ػػ عدد  9

 

10.    Princiles of orthopedic practice - Rogear Dee 

11.    Harrison - Rheumatology - Antoney Fouci, et al, 2006 

12.    Osteopporosis Updat 2009 JOGC Volum 31, 1 

13.    American Family Physician Vol. 67/no7 (April 1, 2003) Osteoporosis in 

Men. 

 

عف مك ع الويٌُ العالميٌ لٔعجاز العلمً ؽً القلآف ك الزنٌ  

http://www.eajaz.org/ 

http://www.eajaz.org/

