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 العمود الفقري

يتكون العمود الفقري من سلسلة من العظام اليت ُتسمى  

"فقرات"، وهذه الفقرات متصلة بعضها ببعض بواسطة 

األقراص والنسيج الضام، وهي ُتشكُِّل األقسام املختلفة اليت 

 العمود الفقري من أعاله إىل أسفله كالتالي: يتألف منها

 .القسم العنقي )الفقرات يف العنق( .1

 .القسم الصدري )الفقرات يف الصدر( .2

 .القسم القطين )الفقرات يف أسفل الظهر( .3

 .القسم العجزي )الذي يقع فوق عظم العصعص( .4

 

لكل فقرة منها رقم ابتداًء من الفقرة العلوية يف كل قسم من 

األقسام. وقد يظهر جنف املراهقني جمهول السبب بشكل هذه 

 منحنى يف القسمني الصدري والقطين.

هناك أسباب خمتلفة للجنف ولكن جنف املراهقني جمهول 

السبب هو األكثر شيوعًا، ويتم تشخيصه بطريقة االستبعاد، 

أي جيب أواًل استبعاد األمراض أو األسباب األخرى. جنف 

بب هو عبارة عن منحنى جانيب مستمر املراهقني جمهول الس

. ومع الوقوف وضعية يف درجات ١٠يف العمود الفقري يزيد عن 

أن املنحنى اجلانيب هو املكون الرئيسي إال أنه قد يكون مصحوبًا 

بدوران العمود الفقري ومبنحنيات أخرى يف مستويات 

خمتلفة، وهذا الدوران مع املنحنيات املختلفة ، هما ما جيعالن 

نف املراهقني جمهول السبب  تشوهًا ثالثي األبعاد، شديد ج

 .التعقيد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هو اجلنف؟

 
ينقسم اجلنف إىل ثالث فئات: اجلنف اخللقي، واجلنف 

 العصيب العضلي، واجلنف جمهول السبب.

 

 اجلنف اخللقي:  .١

يعين أن املريض ُولد مبنحنى يف العمود الفقري ناشئ عن فشل 

الفقرات يف التشكل بصورة فردية، أو فشلها يف االنفصال عن 

 بعضها البعض.

 

 اجلنف العصيب العضلي:   .٢

وهو ينتج عن اضطرابات كثرية خمتلفة تشمل الشلل املخي، 

احلثل العضلي الدوشيين، والقيلة النخاعية السحائية 

)املعروفة أيضًا بالعمود الفقري املشقوق(. كل واحدة من 

السابق ذكرها ختتلف كثريًا عن جنف املراهقني الفئات 

 جمهول السبب، وتتطلب تدخالت عالجية خمتلفة.

 

 : السبب جمهول اجلنف  .٣

ويسمى جمهول السبب ألن سببه غري معروف؛ بالرغم من أن 

االحباث الطبية استهدفت جماالت خمتلفة، ولكنها مل تنجح 

املعقدة له. حاليًا، يف حتديد السبب، مما يدل على الطبيعة 

يوجد اتفاق يف الرأي على أن اجلنف جمول السبب ناتج عن 

عدة عوامل تشمل تغريات يف إنتاج امليالتونني، أو اضطراب يف 

النسيج الضام، أو شذوذ يف العضالت اهليكلية، أو خلل وظيفي 

يف الربوتني املسئول عن انقباض العضالت، أو مشكلة يف 

 الوظيفة العصبية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من ُيصاب باجلنف جمهول 

 السبب؟

ينقسم اجلنف جمهول السبب إىل ثالث فئات عمرية على  

  أساس بدء ظهور املنحنى وهي كالتالي:

يبدأ يف الظهور قبل بلوغ  جنف الرضع جمهول السبب: •

 الرضيع السنتني.

 ٣جنف األطفال جمهول السبب: يبدأ يف الظهور بني سن  •

 سنوات ١٠و

 ١١جنف املراهقني جمهول السبب: يبدأ يف الظهور بني سن  •

  سنة. ١٧و

 

هناك فرق آخر بني هذه األنواع الثالثة من اجلنف يتمثل يف أن 

جنف الرضع وجنف األطفال ُيصاحبهما نسبة أعلى من تشوه 

األنواع األخرى، مثل األورام، وتكهف يف العمود الفقري من 

احلبل الشوكي )جتمع للسوائل داخل احلبل الشوكي(، 

ونزول املخيخ يف القناة العصبية الشوكية. لذا، يتطلب جنف 

الرضع وجنف األطفال طرقًا عالجية  إضافية خمتلفة عن 

 عالج جنف املراهقني جمهول السبب.

 

 ١٠ عن تزيد منحنيات الناس عموم من ٪٥ إىل ٣يوجد لدى 

حيتاجون العالج.  فقط منهم ٪٠,٣ إىل ٠,٢ حوالي ولكن درجات

هناك فرق بني اإلناث والذكور املصابني جبنف املراهقني 

 إناث يوجد درجة، ٢٠ إىل ١١جمهول السبب. يف املنحنيات من 

 تزايد ومع. الذكور من أكثر اجلنف من النوع بهذا مصابات

 اإلناث أعداد أيضًا تزداد( درجة ٢٠ من أكرب) املنحنيات

ف باملقارنة مع الذكور. كما أن اجلن من النوع بهذا املصابات

 تزايد النسب لدى اإلناث أكثر مقارنًة مع الذكور.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف يتم تشخيص جنف 

 املراهقني جمهول السبب؟

 
يتم اكتشاف جنف املراهقني جمهول السبب أول  يف الغالب

املدرسة، أو أو خالل الفحص يف  مرة بواسطة فرد من األسرة،

ونظراً ألن هذا النوع  بواسطة طبيب األطفال، أو طبيب األسرة.

من خالل مالحظة  يتم من اجلنف ال يسبب أملًا فإن اكتشافه

امتالء الظهر أو بروزه وخاصة عند االحنناء إىل األمام. ومن 

املمكن قياس هذا الربوز أو التحدب الضلعي باستعمال مقياس 

ملستوى يوضع فوق العمود الفقري(، اجلنف )جهاز لتحديد ا

حيث يقيس هذا املقياس زاوية دوران اجلذع عند قمة الربوز 

وذلك بعد حتويل املريض إىل اختصاصي اجلنف. وبعد أخذ 

تؤخذ  التاريخ الطيب بالتفصيل وإجراء الفحص السريري،

صور باألشعة السينية للمريض أثناء الوقوف من األمام، 

 االحنناء. واجلانب ويف وضعيات

 ما هي العالمات واألعراض؟

تشممممممل عالمات وأعراض جنف املراهقني جمهول السمممممبب ما       

يلي: عدم تناظر الكتفني )أحد الكتفني أعلى من اآلخر(، وعدم   

تناظر أو ميالن خط اخلصمممممر، أو انزياع اجلذع )عند مقارنة          

الصممدر أو اجلذع باحلوض(، وعدم تسمماوي السمماقني يف الطول.  

بالذكر أن جنف املراهقني جمهول السممممبب هو تشمممموه  اجلدير 

  .غري مؤمل وغري مصحوب بضعف أو مبشاكل يف احلركة

هناك أعراض أو عالمات ُتنبه الطبيب إىل ضممرورة أن يأخذ يف 

احلسبان تشخيصًا آخر، وهي تشمل ما يلي: اكتشاف تشوهات     

جسدية أخرى يف صور األشعة السينية للعمود الفقري، حداب 

)منحنى أمممامي يف العمود الفقري(، جنف يبممدأ يف سمممممن  زائممد 

الطفولة، جنف يبدأ يف سممن الرضمماعة، تزايد املنحنى بسممرعة،   

متالزمات مرتافقة أو تشوهات مرتافقة يف الطرفني السفليني،   

 أمل يف الظهر، وعالمات أو أعراض عصبية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املنحنيات؟ كيف ُتقاس

تؤخذ صمممور باألشمممعة السمممينية يف وضمممعية الوقوف من اجلهة    

األمامية واخللفية، واملسمممممتوى اجلانيب، ويف وضمممممع االحنناء           

اجلانيب، واحنناء املرتكز ، واالسممتلقاء على البطن. وألخذ صممور 

باألشممعة السممينية يف وضممعية االسممتلقاء على البطن، يسممتلقي    

األشممممعة السممممينية مع الضممممغط املريض على بطنه على طاولة 

يه              لذي يكون ف قت ا مة املنحنى الصممممممدري يف الو يد على ق بال

احلوض والكتفني ثابتني. ومما جتدر اإلشممممارة إليه أن صممممورة 

األشمممعة السمممينية يف وضمممع االحنناء اجلانيب ُتسممماعد يف حتديد  

مرونممة املنحنيممات. كممما يتم قيمماس زاويممة املنحنى بطريقممة     

اع األمريكي الممذي وضمممممع هممذه   كوب )كوب هو اسمممممم اجلر

الطريقممة(، ويكون املنحنى الرئيسمممممي هو املنحنى الممذي تكون   

 .زاوية كوب له أكرب من املنحنيات األخرى

املنحنيات الصمممممغرية ُتعاي بطريقة خمتلفة حسمممممب مرونتها.       

وقد يكون لدى املريض أمناط خمتلفة من املنحنيات اعتمادًا          

. وُيمكن مراقبة املنحنيات على موقع املنحنى ومقداره ومرونته

وزواياها بواسممممطة صممممور املتابعة باألشممممعة السممممينية، وبالتالي  

 يستطيع الطبيب مالحظة أي تزايد يف اجلنف.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطبيب تزايد  كيف ُيراقب

 اجلنف؟

يعتممممد تزايمممد اجلنف على مقمممدار املنحنى والنضمممممج اهليكلي  

للمريض وقت اكتشمممماف اجلنف. فكلما كان املنحنى أصممممغر  

وكان منو املريض أكثر اكتمااًل، كان احتمال تزايد اجلنف 

أقل. وتكمن الصمممعوبة يف لاولة معرفة "متى سمممتحدث فورة 

ة النمو للمريض". وملعرفة ذلك، سيأخذ مقدم الرعاية الصحي  

بعني االعتبار عددًا من عوامل النمو )كنمو جتويف مفصممممممل     

الفخذ وعظم الورك، وبداية سن احليض لدى الفتاة( لتحديد 

كلما كان رقم عالمة رايزر أقل      (Risser) رقم عالمة رايزر 

  سمممممرعممة  ذروة" أن العلم مع. أكثر املتبقي النمو كممان ،(٥-٠)

 أقصى ) املتبقي بالنمو للتنبؤ دقة األكثر الطريقة هي" الطول

 .(سنوات ٧طول يتم الوصول إليه هو يف سن 

قل من         يات األ مة، املنحن عا جة  ٣٠بصمممممورة  قت  در  النضممممموج و

يد  أن املسمممممتبعمد  من اهليكلي نة     تتزا  اليت املنحنيمات  مع باملقمار

 مبعممدل التزايممد يف تسمممممتمر ممما غممالبممًا اليت درجممة ٥٠ عن تزيممد

 .السنة يف واحدة درجة
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