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 ماهي هشاشة العظام؟

تعد هشاشة العظام من أكثر أمراض العظام شيوعًا يف  

مرض هشاشة  الواليات املتحدة األمريكية والدول املتقدمة.

العظام عبارة عن حالة اخنفاض أو نقص يف كثافة العظام 

ينتج عنها هشاشتها بشكل تدرجيي مما يؤدي لضعف بالعظام  

لدرجة  جتعلها عرضة للكسر بدون إصابة. فمثاًل ممارسة 

األنشطة اليومية كحمل أكياس املستلزمات املنزلية أو 

  التقلب أثناء النوم قد يتسبب يف حدوث كسور.

من أكثر العظام عرضة للكسور املتعلقة بهشاشة العظام هي 

عظام رسغ اليد واحلوض والعمود الفقري. قد تكون هذه 

الكسور عادًة  أول عالمة تشري إىل اإلصابة مبرض هشاشة 

العظام. ومما يدعو لألسف أن ذلك يدل على أنه مت فقد كمية 

جراء كبرية من كثافة العظام. وهلذا يعد من الضروري ا

فحوصات يف بداية العمر للكشف عن احتمالية التعرض 

لنقص يف كثافة العظام وبالتالي للوقاية من هشاشة وكسور 

وآالم وتشوهات العظام. يف حاالت كسور احلوض يتعرض 

 املصاب إلرتفاع يف احتماالت الوفاة املصاحبة للكسور.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ؟من هي الفئات املعرضة لإلصابة

ماليني  10حسب منظمة هشاشة العظام األمريكية هناك 

مليون  18أمريكي يعانون حاليًا من مرض هشاشة العظام و 

اخرين لديهم نقص يف كثافة العظام. بالرغم أن النساء 

من املصابني بهشاشة العظام، إال أن الرجال  ٪ 80ميثلون 

 معرضون أيضا لإلصابة باملرض أيضا.

تتعلق باإلصابة بهشاشة العظام أهمها هناك عوامل كثرية 

 العمر والعوامل اجلينية واجلنس )ذكر أو انثى(.

اخلمسني  يقدر متوسط نقص كثافة العظام بعد عمر -العمر

 سنويًا. ٪ 0.5للرجل واملرأة على حد سوا بـ 

تقدر نسبة ارتفاع خطر اإلصابة بهشاشة  - العوامل اجلينية

 . ٪85-50العظام إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا باملرض بـ 

مل يكن تشخيص هشاشة العظام يف املاضي سهاًل لذلك قد  

يصعب معرفة إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا باملرض. 

وبالرغم من ذلك يشري ظهور احنناء بالظهر والنقص الشديد 

لطول أو كسر بالعظام  يف قريب من الدرجة األوىل لوجود با

 تاريخ عائلي لإلصابة بهشاشة العظام.

املرأة أكثر عرضة لإلصابة بهشاشة العظام مقارنًة  -اجلنس 

بالرجال ورمبا يعود السبب الرتفاع كثافة العظام أو القوة 

اجلسدية عند الرجال قبل سن األربعني. مقابل كل امرأتني 

مرأة تعرضت للكسور من هشاشة العظام  بينما مقابل هناك ا

رجال هنالك رجل واحد يتعرض للكسور من هشاشة  8كل 

 العظام. 

كما أن النساء أكثر عرضة لإلصابة بإنتكاس العظام بعد 

 ٪3مرحلة اليأس حيث يقدر نقص كثافة العظام مبعدل 

سنوات األوىل بعد مرحلة اليأس. ولكن  5-7سنويًا خالل 

باإلمكان احلد من نقص كثافة العظام عن طريق استخدام 

 أدوية كالعالج اهلرموني البديل.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع

 
اإلصابة بهشاشة العظام ميكن طر خل عوامل أخرىهناك 

احلياة كالتدخني وتناول مشروبات  السيطرة عليها منها منط

 اتباع نظام غذائي صحي معتدليعد الكحول والكافيني بكثرة. 

أمرًا مهمًا ملا قد يسببه نقص التغذية من نقص يف الكالسيوم 

وفيتامني "د" علمًا أن فيتامني "د" يساعد على امتصاص 

من  رم اجلسمسوء النظام الغذائي حيالكالسيوم. كما أن 

 قوية واحملافظة عليها. اء املطلوبة لبناء عظامعناصر البن

سواء  قلة النشاط واحلركة يف نقص كثافة العظام تساهم 

 .كنت شابًا أو يف سن متقدم

 

كبري على قوة العظام.  تأثري لههذه العوامل  حدوث توقيت

انقطاع و ات يف التغذيةمن اضطراب انيتفعلى سبيل املثال، إذاع

كثافة  خالل فرتة املراهقة ، فإنعند النساء الدورة الشهرية 

. ويعتمد خطر اإلصابة ذروتهاإىل غالبًا مل تصل  العظام

عمر قبل بهشاشة العظام على مدى كثافة العظام اليت تشكلت 

اجلدير . طيلة احلياةالثالثني وكيفية احملافظة عليها 

بالذكر هو أن هناك أشياء تستطيع فعلها  للتقليل من خطر 

 ابة باملرض بصرف النظر عن عمرك.اإلص

  

الكثري من األمراض املزمنة )مثل التهاب املفاصل الرثوي تعمل 

وقصور الغدة الدرقية( وبعض األدوية )كاألدوية 

كثافة العظام. إذا  على تقليلالستريويدية أو مسيالت الدم( 

تعاني من أحد هذه األمراض أو حالتك تستدعي تناول كنت 

 عوامل خطر التقليل من فيجب عليك، العظام أدوية تؤثر على

واإلستشارة اليت ميكن السيطرة عليها  اإلصابة بهشاشة العظام

  للتدخل الدوائي عند احلاجة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟  تشخيصالكيف يتم 

 
 عن طريق ًا ومرحيًاسريع تشخيص هشاشة العظام اصبح

االمتصاصية مزدوجة  (X-Ray) استخدام األشعة السينية

. وال ينصح باستخدام األشعة (DEXA Scan" )ديكسا"الطاقة 

ل ووص عندالسينية االعتيادية للكشف عن هشاشة العظام إال 

تستغرق . جدًا اخنفاض كثافة العظام إىل درجة كبرية نسبة

فقط إىل  عرضكتأمل وأي  والتسببدقيقة  30 "ديكسا"أشعة 

أشعة  خاللعرض هلا من األشعة اليت قد تت 1/10

يتم بصرف النظر عن عمرك عتيادية. والسينية اإلالصدر

" T-scoreك مبتوسط مايطلق عليه "تي سكور" مقارنة نتائج

 للشاب البالغ.

وعن طريق "تي سكور" يستطيع طبيبك أن يتوقع خطر 

إصابتك بكسور عظام حيث يعين اخنفاض "تي سكور" أن 

أنك   2.5-و 1.0-سكور" بني عظامك هشة. بينما تشري درجة "تي 

مصاب بضعف العظام )مرحلة ماقبل هشاشة العظام(، درجة 

 تشري أنك مصاب بهشاشة العظام.2.5- "تي سكور" أقل من 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي الطرق العالجية املتوفرة؟ 

جيب أن ُتستهدف مجيع عوامل خطراإلصابة بهشاشة العظام      

ــعف         ــمن خطة الوقاية من هشــــــاشــــــة العظام أوعالج ضـــ ضـــ

ــمل ذلك التأكد من تناول        وهشـــــاشـــــة العظام.     كمية   كيشـــ

ــيوم وفيتامني  كافية ظام ن عن طريق اتباع)إما  "د"من الكالســ

ناول غذائي أو  ــة            مكمالت ت فة إىل ممارســــ ــا باإلضــــ ية(  غذائ

ــة   ــمك    اليتالرياضـــ ــي و ارين    تعتمد على محل جســـ كاملشـــ

 . العظام( قويةتقوية العضالت )مجيع ماُذكر مطلوب لت

 600النظام الغذائي يف الواليات املتحدة أقل من متوســط يوفر 

الوطنية  املنظمة. وتوصـــي الواحد ملغ من الكالســـيوم يف اليوم

ملغ من الكالســـــيوم  1500إىل  1000تناول بهلشـــــاشـــــة العظام 

. وميكنك احلصول  ك )ذكر أو انثى(وجنس ك يوميًا وفقًا لعمر

ــيوم وفيتامني        من خالل  "د"على احتياجك اليومي من الكالســـ

يب               بان كاجلنب والزبدة والكرمية واحلل ناول منتجات األل ت

ــا  املــدعم بــالفيتــامينــات واملعــادن     واللنب واآليس كريم. كم

ــروات الورقية    ــر(أخ كالربوكلي )قرنبيط تعترب اخلضـــ  ضـــ

غنية  آخرى اخلردل األخضر وامللفوف الصيين مصادر، الكرنب

من خالل تناول  "د"بالكالسيوم. وميكن أيضا احلصول فيتامني 

 . املدعمةبالفيتامينات واملعادن وحبوب اإلفطاراألمساك واحملار 

اليت تعتمد على محل جسمك مهمة ممارسة الرياضة  ومبا إن

ــالت     جدًا، فالبد أن تكون البداية ســـــ       هلة بربنامج تقوية عضـــ

بارتفاع             ــعبة تتعلق  ية بتمارين صـــ نســــــب عدم    علمًا أن البدا

لتزام. وكون اهلدف األســـاســـي هو ايادة النشـــاط اجلســـدي اإل

يعترب املشــي حول املنزل أو املشــي ملســافات طويلة يف األســواق   ف

ــتخدام     كما  . بداية جيدة     أدوات منزلية معتادة     باإلمكان اســـ

وبالرغم  .يدويةال عوضـــًا عن األواان علبة()كعلب األطعمة امل

ــباحة ال تعد من الرياضــــــة اليت تعتمد على محل            من أن الســـ

وانــك فــإنهــا تعترب أيضـــــــا خيــارًا ممتــااًا كجزء من برنــامج   

ــف    ــحية بوصــ ــارة مقدم الرعاية الصــ ــتشــ التمارين.  عليك اســ

 برنامج رياضي يتناسب مع قدراتك.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدوية 

 عالجهاديد من األدوية للوقاية من هشاشة العظام و  عتتوفر ال 

ورسيدرونايت وريليكسوفني  أليندرونايت اإليسرتوجني و منها

وكالكيتونني، كما جيري حاليًا تطوير أدوية أخرى جديدة.          

وميكن لطبيبك حتديد اخلطة العالجية املناســبة لك ووصــف  

 حسب احلاجة. دواء  أي

العالجية هلشاشة العظام هو الوقاية من     ةمن أساسيات اخلط   

. لــذا يتوجــب عليــك تقييم  اكثــافــة العظــام أو تبطيئهــ  نقص

مل اخلطر عو بة اليت      ا ــا ــتهـا مع     باإلصــــ هلا ومنـاقشـــ تتعرض 

اخلطوات املناسبة. اجلميع سيستفيد من  إلختاذطبيبك املعاجل 

ــحي  ــمناتباع نظام غذائي صــ تناول كميات كافية من  يتضــ

ــيوم وفيتامني     من  متناع والتوقف عن التدخني واال  "د"الكالســـ

ياضــي والتدخني واتباع برنامج ر والكافيني مشــروبات الكحول

 مناسب لعمرك وحالتك الصحية. 
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