
الفصال العظمي هو تآكل الغضروف املفصلي. إن 
الغضروف هو كوسادة تسهل حركة املفاصل ومتنع 
األلم. يبدأ اإلحساس باأللم مع تآكل الغضروف 
 وميكن أن يسبب ذلك فقدان القدرة على احلركة.
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الُفصال العظمي

أسباب الفصال العظمي:
-يظهر وتزداد احلالة سوءًا مع تقدم السن.

-إن زيادة الوزن تفاقم من حالة التهاب املفاصل في الركبة 
والورك.

-إن ممارسة بعض األنشطة بشكل مفرط وتلقي رضوض 
صغيرة متكررة أثناء القيام بها ميكن أن يتطور إلى اإلصابة 

بالفصال العظمي في املفاصل املتأثرة.
أين نعاني منه أكثر؟

ميكن أن يصيب الفصال العظمي أي مفصل في اجلسم، 
ولكن بشكل خاص العمود الفقري )العنق واملنطقة القطنية( 

والركبتني والوركني واليدين.
كيف يتم تشخيصه؟

عن طريق األعراض والفحص )األلم وفقدان احلركة وتشوه 
املفصل(. في بعض األحيان يجب عمل تصوير شعاعي من 

أجل تأكيد التشخيص وحتديد شدة احلالة.
 ما هو العالج؟

ال يوجد أي دواء ملعاجلة املرض أو إلبطاء تطوره إمنا توجد 
أدوية لتثبيط األلم وحتسني قابلية احلركة في املفاصل وفي 
بعض احلاالت ممكن أن تساعد في التخلص من االنزعاجات. 
إن الرياضة املعتدلة كاملشي على أرض مستوية والسباحة 
والتمارين البدنية اخلفيفة هي إيجابية في حاالت الفصال 
زيادة مدة  اعمل على  والظهر.  والورك  الركبة  العظمي في 
التمرين تدريجيًا حتى تصل إلى 60-45 دقيقة يوميًا من 
3 إلى 5 أيام في األسبوع. أما من أجل الفصال العظمي 
في األصابع فإن القيام بتمارين اليدين يفيد في هذه احلالة. 
ال متارس متارينًا تسبب أملًا وعندما يؤملك أحد املفاصل ال 
جتهده واسترح لبضعة أيام وعندما تشعر بتحسن تستطيع 
تدفئة املفصل تساعد في  الطبيعية. إن  إلى حياتك  العودة 

زيادة الصالبة وتخفيف األلم، ولكن إذا كان املفصل ملتهبًا 
جدًا فإن في هذه احلالة من األفضل تعريضه للبرودة لبضعة 
خاصية  وذات  عال  كعب  بدون  مريحة  أحذية  انتعل  أيام. 
جيدة المتصاص الصدمات. تساعد االستعانة بعصا املشي 
في تخفيف األلم وتوفير األمان في حاالت الفصال العظمي 
اجلهة  ذات  اليد  في  دائمًا  ويجب حمله  والورك  الركبة  في 
املعاكسة للجانب األكثر تضررًا. في احلاالت الشديدة من 
الفصال العظمي في الركبة أو الورك ميكن اللجوء إلى احلل 

اجلراحي.
هل من املمكن تفادي اإلصابة بالفصال العظمي؟

في الوقت احلاضر ال يوجد أي دواء للوقاية من املرض.

تدابير وقائية:
-جتنب أو قلل من احلركات املفصلية التكرارية في بعض 
الهواء  مبطارق  احلفر  عمال  املناجم،  )عمال  األعمال 
املضغوط، مصففي الشعر، عمال البناء، ..الخ( أو في بعض 
أنواع الرياضات )الراقصات، العبي كرة القدم والعدائني(.

-جتنب الزيادة املفرطة في الوزن من أجل منع تفاقم الفصال 
العظمي.

باور  )مثل  االهتزازية  باألجهزة  الرياضة  -جتنب ممارسة 
بليت على سبيل املثال(.

وإجراء  وتقويتها  املفاصل  حتريك  جدًا  الضروري  -من 
متارين متدد بشكل يومي للحفاظ على مرونتها وقوتها ومنع 

ظهور وتطور الفصال العظمي.
اإلجراءات  وعمل  املرض  تشخيص  العائلة  طبيب  سيتولى 
ملتابعة احلالة وسوف يوصيك بالعالج األكثر مالئمة لتخفيف 

األلم وبالتمارين األنسب لك أيضًا.
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