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 هشاشة العظام

Osteoporosis 

 هأن لدرجة هشة فتجعلها — انكسارها وسهولة العظام ضعف العظام هشاشة ُتسبِّب

 في يتسبَّب أن ُيمكن السعال أو االنحناء مثل البسيط المجهود حتى أو سقوط أي

 الِورك في شائعة بصورة العظام بهشاشة المرتبطة الكسر حاالت وَتحُدث. الكسور

 .الفقري والعمود والرسغ

 هشاشة مرض َيحُدث. باستمرار وُيسَتبَدل ينكسر الذي الحي   النسيج هي العظام

 .القديمة العظام َفْقد جديدة عظام َخْلق ُيواِكب ال عندما العظام

 ذوات النساء ولكنَّ . األعراق جميع من والنساء الرجال على العظام هشاشة ُتؤثِّر

 هنَّ  — اليأس سن تجاوزن الالتي النساء خاصة — واآلسيوي األبيض العرق

 وتمارين الصحي، الغذائي والنظام األدوية، ُتساعد أن ُيمكن. للخطر ُعرضة   األكثر

 . بالفعل الضعيفة العظام تقوية أو العظام سارةخ منع في األثقال رفع

 

 

 



 العظام هشاشة أنواع

 : العظام لهشاشة نوعان هنالك

 primary osteoporosis أولية هشاشة -1

 سن بعد النساء عند يحدث غالبا   لكن األعمار كل في الجنسين في يحدث أن يمكن

 . الرجال عند متأخرة سن في ويحدث الحيض توقف

  .Secondary Osteoporosis ثانوية هشاشة -2

 المثال سبيل وعلى أخرى أمراض أو أخرى بيةط ظروف أو األدوية عن ينشأ

 لياك (ي) الس البطني الداء التغذية و نقصو  العظم وهن"

 

 

 األعراض

 ضعف بمجرد ولكن. العظم فقدان من المبكرة المراحل في أعراض تظهر ال عادة

 :وهي وعالمات أعراض عليك تظهر قد العظام، بهشاشة اإلصابة نتيجة العظام

 تآكلها أو العظمية الفقرات كسر نتيجة الظهر ألم 

 الوقت بمرور القامة قصر 

 الوقفة انحناء 

 المتوقع المعدل عن العظام بكسور اإلصابة سهولة 

 



د حالة في العظام ر جديدة عظام ُتصَنع ــ مستمر تجدُّ ُعمر في . القديمة العظام وتتكسَّ

 وبهذا القديمة، للعظام تكسيره من أسرع جديدة عظام بتصنيع مكَ جس الطفولة يقوم

 أغلب ويصل العملية، هذه تتباطأ العشرينيات أوائل بعد. العظام كتلة تزداد الشكل

م ومع. الثالثينيات لسن وصولهم عند العظام كتلة ذروة إلى األفراد  العمر، في التقدُّ

 .بنائها من أسرع بشكل العظام كتلة ُتنَخر

 

ا العظام بهشاشة إصابتكَ  احتمالية تعتمد/  معلومة  العظمية الكتلة مقدار على جزئي  

 حد   إلى العظام كتلة ِبُذْرَوة الوراثية العوامل تتحكم. شبابك خالل عليها تحصل التي

ا وتختلف ما  في العظام لكتلة األقصى الحد كان كلما. عرقية مجموعة لكل َوْفق ا أيض 

 احتمالية وتنخفض ،"العظام صحة بنك في" عظامك رصيد يزداد أكبر، 30 الـ سن

 .العمر في تقدمكَ  مع العظام بهشاشة إصابتكَ 

  



 : الخطر عوامل

 وتشمل — العظام بهشاشة إصابتكَ  احتمالية من َتزيد التي العوامل من عدد ُيوجد

 .والعالجات الطبية والحاالت الصحية، الحياتية والخيارات رق،والعِ  العمر،

 سيطرتك، نطاق خارج تكون العظام بهشاشة اإلصابة خطورة عوامل بعض هناك

 :وتصنف ضمن المخاطر غير القابلة للتغيير ومنها 

 الرجال من العظام بهشاشة لإلصابة عرضة أكثر النساء ُتعد.  الجنس. 

 م كلما. العمر  .العظام بهشاشة اإلصابة خطورة زادت العمر، تقدَّ

 البيضاء البشرة ذوي من كنت إذا العظام بهشاشة إصابتك خطر يزيد. الِعرق 

 . آسيوي أصل من أو

 ا األخوات أو اإلخوة أو الوالدين أحد وجود إن. العائلي التاريخ  مصاب 

 أو والدك كان إذا سيما ال الخطورة، من أكبر لقدر يعرضك العظام بهشاشة

 .الِورك في لكسر وتعرض سبق قد والدتك

 صغيرة جسم بهياكل يتمتعون الذين والنساء الرجال ُيَعد. الجسم هيكل حجم 

 أقل تكون ما عادة لديهم العظام كتلة ألن الخطورة؛ لهذه عرضة   أكثر

 .العمر في تقدمهم مع وتتناقص

 

 هل الهرمونات لها تأثير على صحة العظام ؟

ا أكثر العظام هشاشة ُتعد  أو أكثر معينة هرمونات لديهم الذين األشخاص في شيوع 

 :أمثلتها منو. أجسامهم في ينبغي مما أقل



. العظام إضعاف إلى الجنس هرمون مستويات انخفاض يميل. الجنسية الهرمونات

 أحد الطمث انقطاع عند النساء لدى اإلستروجين هرمون مستويات انخفاض ُيعد

 .العظام بهشاشة اإلصابة خطر عوامل أقوى

 مع التستوستيرون هرمون مستويات في تدريجي انخفاض إلى الرجال ويتعرض

مهم  .العمر في تقدُّ

 مستويات من تقلل التي))و البروستاتا سرطان عالجات عُتسر   يمكن أن  / معلومة

 العظم فقدان من (( الرجال لدى التستوستيرون هرمون

 مستويات من تقلل التي)) و الثدي سرطان عالجاتع يمكن أن تسر   معلومة /

 أيضا  . العظم فقدان من (( النساء لدى اإلستروجين هرمون

 

 التغذية عوامل

 :لديهم الذين األشخاِص  في العظامِ  بهشاشةِ  اإلصابةِ  احتماليةِ  تزدادُ 

 ا الحياةِ  مدى الكالسيومِ  انخفاضُ  يلعبُ . الكالسيوم تناُول في نقص  في دور 

 كثافة خفض في الكالسيوم مدخول انخفاض يسهم. العظام بهشاشةِ  اإلصابةِ 

 .بالكسور اإلصابة خطر وزيادة للعظام المبكر والفقدان العظام،

 ة   الطعامِ  تناُولِ  تقييدُ  ُيضعف .الشهية اضطراب  الوزنِ  تحت والبقاءُ  بشدَّ

 .والنساء الرجالِ  من كل   في العظامَ  الطبيعيِّ 

 د. الهضمي الجهاز جراحة  زء  ج إزالةِ  أو معدتكَ  حجمِ  لتقليلِ  الجراحةُ  ُتحدِّ

 في بما المغذية العناصرِ  المتصاِص  الُمتاحة السطحِ  مساحةِ  كميةَ  األمعاءِ  من

 إنقاِص  على تساعدكَ  التي تلك الجراحيةُ  العملياتُ  هذه تشملُ . الكالسيوم ذلك

 األُخرى المعويةِ  الَمعديةِ  االضطراباتِ  وعالج الوزنِ 

 



 : العظام هشاشة أسباب

 تناول لعدم نتيجة العظام هشاشة مسببات أكثر من تعتبر التغذية سوء 

 تقوية على تعمل التي الرئيسية المعادن على تحتوي التي الصحية األطعمة

 .العظام

 المفاصل في االلتهاب: مثل المختلفة اإللتهابات أنواع إلى التعرض 

 .العظام هشاشة أعراض بـ اإلصابة إلى يؤدي الذي الروماتويد وإلتهاب

 إلى ذلك يؤدي الرياضة التمارين ممارسة وعدم الحركة وقلة ضعف 

 .العظام هشاشة ألعراض التعرض

 فيتامين نقص D عدم إلى تؤدي التي الرئيسية األسباب من يعد حيث 

 من يضعف مما الجسم داخل جيد بشكل الكالسيوم امتصاص على القدرة

 .العظام هشاشة إلى وتعرضها العظام وقوة صحة

 من الكثير إلى الشخص تعرض إلى ذلك يؤدي فيه مبالغ بشكل التدخين 

 .العظام هشاشة أعراض ضمنها ومن الصحية، المشكالت

 عالية بنسب الكافيين على تحتوي التي المشروبات تناول 

 مما بالجسم الكالسيوم امتصاص منع على تساعد يةالغاز والمشروبات

 والتعرض سلبي بشكل الجسم يحتاجها التي المعادن على التأثير إلى يؤدي

 .العظام هشاشة أعراض بـ الشعور إلى

 الكتلة من ويضعف العضالت صحة على يؤثر حيث باالكتئاب اإلصابة 

 .العظام هشاشة أعراض ظهور في يتسبب مما بالجسم، العضلية

 العظام هشاشة أعراض ظهور إلى يؤدي حيث العمر في التقدم. 

 هشاشة بمرض اإلصابة في الوراثية والعوامل العائلي الطبي التاريخ 

 .العظام

 



 خاصة العظام هشاشة أعراض بـ لإلصابة عرضة أكثر النساء تعتبر  معلومة /

 هرمون نسبة انخفاض عن ناتج يكون وهذا الطمث وانقطاع اليأس سن بلوغها بعد

 اإلستروجين

 

 : العظام هشاشة تشخيص طرق

 هشاشة أعراض بـ اإلصابة في الطبي التاريخ عن والكشف الطبي الفحص .1

 . العظام

   الكالسيوم امتصاص على العظام قدرة قياس فحص .2

 .الفخذ أو الفقري، العمود عظام وخاصة العظام وكتلة كثافة قياس .3

 .العظام هشاشة أعراض عن للكشف السينية األشعة باستخدام الفحص .4

 لجسمبا D فيتامين مستوى قياس .5

 

 

 



 : العظام هشاشة من الوقاية طرق

 مرحلة في تبدأ وهي العظام وصحة قوة على الحفاظ خاللها من يتم طرق عدة هناك

 :العظام وقوة صحة على للحفاظ السليمة الطرق وإستخدام الطفولة

 الصحية؛ الغذائي األنظمة إتباع على الطفل تهيئة من البد البداية في 

 والسعرات البروتين، من الغذائية العناصر من يكفي ما على والحصول

 العوامل من كلها تعد حيث ،(د) وفيتامين الكالسيوم، إلى باإلضافة الحرارية،

 كتلة وزيادة العظام وقوة تشكيل على الحفاظ على تساعد التي األساسية

 . كثافتها

 الطمث، انقطاع بعد خاصة النساء لكل ضروري  يعد حيث الكالسيوم تناول 

 أو كالجبن، األلبان، ومنتجات اللبن،: مثل الغذائية، المصادر في كان سواء

 تناول خالل من أو والبروكلي، اللفت: مثل الخضراء الخضراوات تناول

 .العظام وصحة نسبة على للحفاظ الكالسيوم؛: مثل المكمالت بعض

 الكافيين تناول من والتقليل الكحول شرب عن والتوقف التدخين، عن اإلقالع 

 امتصاص على كبير بشكل يؤثر أن يمكن الكافيين تناول ألن  وذلك

 هشاشة بأعراض اإلصابة إلى العظام يعرض مما الجسم من الكالسيوم

 . العظام

 كثافة على للحفاظ  انتظام منتظمة بصورة البدني النشاط بممارسة اإلهتمام 

 وصحة توازن على والحفاظ العضالت، تقوية على والعمل العظام، وقوة

 .كسور وحدوث السقوط فرص من التقليل على والعمل الجسم،

 مع الخشنة األسطح ذات المريحة الجزم إرتداء خالل من السقوط تجنب 

 المنزل داخل والمناطق األركان جميع في الكافية اإلضاءة توفير على العمل

 . المعرضة أو الناعمة األسطح على المشي تجنب من البد. الساللم وعند

 أعراض عن للكشف الالزمة الفحوصات وإجراء المستمرة بالمتابعة االهتمام 

 .العظام هشاشة

 الكالسيوم المتصاص العظام وقوة كثافة على للحفاظ د بفيتامين الجسم إمداد 

 الشمس ألشعة التعرض عند الفيتامين من النوع هذا على الحصول ويمكن

ا ، دقيقة 15 عن تقل ال لمدة  من د فيتامين على الحصول أيضا   يمكن كما يومي 

 البيض، في توجد وهي د فيتامين على تحتوي التي األطعمة تناول خالل

 .د بفيتامين المدعم واللبن ، واألسماك
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