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 ما هي  هشاشة العظام؟

تعترب هشاشة العظام من أكثر أمراض العظام شيوعًا يف 

الواليات املتحدة والدول املتقدمة.  وهو مرض ناجم عن تدهور 

يف هيكل العظام مما يسبب اخنفاضًا يف كثافتها. وقد يؤدي 

يف عظام اجلسم إىل درجة تسبب هذا التدهور إىل ضعف 

كسورًا فيها بدون التعرض ألي إصابة شديدة.  كما قد 

تسبب األنشطة اليومية كحمل  األكياس من املتجر أو 

 النهوض من على السرير  إىل اإلصابة بكسر يف العظم

ومن أكثر العظام عرضة للكسور املرتبطة بهشاشة العظام 

. وغالبًا ما تعترب هذه هي الرسغ والورك والعمود الفقري

الكسور كأول عالمة تشري إىل إصابتك بهشاشة العظام. 

وجيدر اإلشارة إىل أنه مع اكتشاف أول كسر يف العظام ما 

هو إال دليل على أن جسمك قد فقد كمية كبرية من كثافة 

العظام. لذا من الضروري اجراء فحوصات لتقييم مدى 

العظام يف مرحلة احتمالية تعرضك الخنفاض  يف كثافة 

مبكرة من العمر للوقاية من هشاشة العظام وكسور العظام 

خصوصًا أن نسب الوفاة  -واملعاناة من األمل وظهور تشوهات 

النامجة عن الكسر الوركي ترتفع بدرجة ملحوظة.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من هي الفئات املعرضة 

 لإلصابة بهشاشة العظام؟

مليون  10وفقًا للمؤسسة الوطنية هلشاشة العظام، يعاني 

مليون شخص يعاني من  18أمريكي من هشاشة العظام حاليًا و

من املصابني بهشاشة  %80اخنفاض كثافة العظام. بالرغم من 

العظام هم من النساء إال أن الرجال معرضني لإلصابة بهذا 

 املرض أيضًا. 

صاحبة هلشاشة العظام، هناك العديد من عوامل اخلطر امل

 ويعترب العمر واجلينات واجلنس من أهم ثالثة عوامل. 

سنويًا بعد  %0.5متوسط نسبة خسارة كثافة العظام هو : العمر

 عمر اخلمسني، وهي نسبة تنطبق على الرجال والنساء معًا.    

تزيد نسب اإلصابة بهشاشة العظام مبقدار :  اجلينات الوراثية

إذا ما  كان أحد أفراد أسرتك يعاني من هذا املرض.  85% – 50

وبالرغم من أنه يف السابق مل يكن من السهل تشخيص اإلصابة 

بهشاشة العظام وبالتالي ال ميكن معرفة إذا ما كان أحد  

حدب يف الظهر  األقارب يعاني من املرض،  إال أن تطور ظهور 

صابة بكسور يف  )احنناء اجلسم( أو قصر واضح يف القامة أو اإل

العظام لدى أحد األقارب املباشرين يشري إىل وجود تاريخ أسري 

 باإلصابة بهشاشة العظام. 

املرأة أكثر عرضة من الرجل باإلصابة بهشاشة : اجلنس

العظام، وأحد األسباب هو أن قبل وصول عمل الرجل  إىل سن 

 األربعني ال تزال نسب كثافة  العظام مرتفعة أو حتى تزداد

قوتها باملقارنة مع النساء يف العمر نفسه. وجتدر اإلشارة إىل 

أن امرأة واحدة من كل اثتنني مقابل رجل واحد من كل 

مثانية رجال معرضني لإلصابة بكسر مرتبط بهشاشة 

 العظام.

كما أن النساء معرضني لإلصابة  بهذا املرض بدرجة أكرب 

من كثافة   %3بعد سن اإلياس، فقد ختسر املرأة ما يقارب 

العظام سنوياً خالل اخلمس إىل سبع سنوات األوىل من بعد سن 

اإلياس. إال أنه ميكن احلد من خسارة كثافة العظام بتناول 

 األدوية كالعالج اهلرموني البديل. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتبع

كأسلوب احلياة غري الصحي كما تشمل عوامل خطر أخرى 

كالتدخني وتناول املشروبات الكحولية والكافيني بكثرة. لذا 

من الضروري اتباع نظام غذائي معتدل وصحي للحد من 

اإلصابة بهشاشة العظام. ألن عدم كفاية النظام الغذائي من 

الكالسيوم وفيتامني د الذي يساهم يف امتصاص الكالسيوم، 

ام الغذائي يؤدي إىل حرمان جسمك باإلضافة إىل سوء النظ

من االستفادة من املصادر الغذائية لبناء عظام قوية واحملافظة 

عليها. كما أن عدم ممارسة الرياضة سواء كنت شابًا أو يف 

  .سن متقدم تساهم يف اخنفاض كثافة العظام

ولدى توقيت هذه العوامل أثر كبري على قوة العظام. فعلى 

عانيت من اضطراب غذائي خالل فرتة  سبيل املثال، إذا ما

املراهقة وتسبب يف انقطاع الدورة الشهرية، فإن وصول 

كثافة العظام يف اجلسم إىل حدها األعلى مل تتحقق أبدًا. 

ويعتمد خطر اإلصابة بهشاشة العظام على مدى كثافة 

العظام اليت تشكلت لدى الوصول إىل عمر الثالثني وكيفية 

ذلك. ولكن مهما وصل عمر اإلنسان، فهو احملافظة عليها بعد 

يستطيع اتباع تعليمات للتخفيف من خماطر اإلصابة 

  .بهشاشة العظام

كما قد تسبب بعض األمراض املزمنة )مثل التهاب املفاصل 

الرثوي وفرط الغدة الدرقية( وبعض األدوية )كاألدوية 

الستريويدية أو مسيالت الدم( إىل اخنفاض كثافة العظام يف 

جلسم. لذا إذا ما كنت تعاني من أحد هذه األمراض  أو ا

تستدعي حالتك تناول أدوية تؤثر على صحة العظام من 

الضروري ختفيف عوامل اخلطر اليت ميكن السيطرة عليها 

وتناول العالج الدوائي عند احلاجة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف يتم تشخيص هشاشة 

العظام؟

يتم تشخيص هشاشة العظام خالل وقت سريع وبطرق 

التشخيص املعتادة باستخدام األشعة السينية االمتصاصية 

مزدوجة الطاقة )ديكسا(. وال ينصح باستخدام األشعة 

السينية االعتيادية للكشف عن هشاشة العظام إال يف  حال 

وصل مقدار اخنفاض كثافة العظام إىل درجة كبرية. 

دقيقة فقط وهو إجراء ال  30)ديكسا( يتطلب واخلضوع ألشعة 

األشعة اليت تتعرض هلا من  1/10 يسبب األمل ويعرضك إىل

إجراء فحص للصدر باألشعة السينية العادية مثاًل. ويتم 

مقارنة نتائج األشعة بنتائج أشعة شاب يف مقتبل العمر مهما 

( كان عمرك. ويسمى هذا اإلجراء بـ درجة "تي" )

وميكن استخدامه للتنبؤ مبدى تعرضك للكسور.  إذا ما 

تشري هذه الدرجة  2.5 -إىل  1.0 -تراوحت درجة الفحوصات من 

إىل وجود هشاشة يف العظم )ضعف العظام( وإذا ما ظهرت 

فهو دليل على إصابتك بهشاشة  2.5-درجة الفحوصات أقل من 

العظام.

 عظم سليم      
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ما هي الطرق العالجية املتوفرة؟

جيب أن تتطرق خطة العالج للمصاب بهشاهة العظام والعالج 

الوقائي منه إىل معاجلة مجيع عوامل اخلطر، ويشمل ذلك 

     ضمان أنك تتناول كمية مناسبة من الكالسيوم وفيتامني د 

املكمالت الغذائية( باإلضافة ) إما من خالل النظام الغذائي أو  

إىل ممارسة الرياضة كاملشي ومتارين املقاومة الالزمة لبناء 

 عظام قوية

ملغ من  600يوفر النظام الغذائي يف الواليات املتحدة أقل من 

الكالسيوم يف اليوم وسطيًا. وتوصي اجلمعية الوطنية هلشاشة 

ومًا وفقًا لعمر ملغ من الكالسيوم ي 1500إىل  1000العظام تناول 

اإلنسان واجلنس. وميكنك تناول الكالسيوم وفيتامني د بتناول 

كميات أكرب من منتجات األلبان كاجلنب والزبدة والكرمية 

واحلليب املبخر واللنب واآليس كريم. كما تعترب اخلضروات 

الورقية كالربوكالي وامللفوف والكالي واخلردل األخضر 

بالكالسيوم. كما يوجد  والكرنب الصيين مصادر غنية

 الفيتامني د يف األمساك واحملار واحلبوب الكاملة

كما أن ممارسة الرياضة ضروري جدًا. ومن السهل البدء 

بربنامج رياضي يشمل متارين املقاومة. وال ينصح بالبدء 

بتمارين صعبة مما يزيد من نسب عدم االلتزام. وكون اهلدف 

ي، لذا يعترب املشي حول األساسي هو زيادة النشاط اجلسد

املنزل أو املشي ملسافات أطول يف األسواق بداية جيدة بالنسبة 

لك، كما ينصح حبمل أوزان يدوية أو ممارسة متارين 

املقاومة )محل األوزان( لزيادة القوة اجلسدية لديك.  وميكن 

 - استخدام أدوات منزلية )كاملعلبات( بداًل من األوزان اليدوية

من أنها ال تعترب رياضة مقاومة باملعنى الفعلي،  على الرغم

وتعترب السباحة أيضًا خيارًا مناسبًا إلضافتها إىل برناجمك 

الرياضي. لذا من الضروري استشارة طبيبك اخلاص عن 

الربنامج الرياضي الذي يناسب قدراتك.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األدوية

العديد من األدوية للوقاية من هشاشة العظام تتوفر 

ومعاجلتها واليت تشمل اإليسرتوجني واأللنرونايت 

ورسيدرونايت وريليكسوفني وكالكيتونني، كما جيري حاليًا 

تطوير أدوية أخرى جديدة. وميكن لطبيبك اخلاص حتديد 

اخلطة العالجية املناسبة لك ووصف أية أدوية أخرى حسب 

 احلاجة

اسيات اخلطط العالجية هلشاشة العظام هو الوقاية ومن أس

من فقدان كثافة العظام أو تبطيئه. لذا يتوجب عليك تقييم 

عوامل اخلطر اليت قد تتعرض هلا  ومناقشتها مع طبيبك 

املعاجل لتحديد اخلطوات املناسبة اليت يتوجب عليك اختاذها.  

نظام مع العلم أن اجلميع سيستفيد بدرجة كبرية من اتباع 

غذائي صحي مع تناول كميات كافية من الكالسيوم 

وفيتامني د والتوقف عن التدخني والتخفيف من  تناول 

املشروبات الكحولية والتدخني واتباع برنامج رياضي مناسب 

لعمرك وحالتك الصحية.
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