
 
 :التعريف

هي حالة ضعف أو نقص في كثافة العظام والتي 
وتحتوي . تؤدي إلى هشاشتها وسهولة كسرها

الكالسيوم والفسفور العظام على معادن مثل 
 .التي تساعد على بقاء العظام كثيفة وقوية

 
 

 :اإلصابةعوامل خطر 
لها تأثير مباشر في تكوين  خطرمعظم عوامل ال

العظم، وتؤدي إلى انخفاض في كثافة المعادن 
 :وتنقسم إلى قسمينفي العظام، 

 
 :يمكن التحكم بها  عوامل ال . أ
o تقدم العمر:  

 هم فوق الـ منل خاصةكلما تقدم السن قلت كثافة العظم وزادت خطورة اإلصابة 
 .سنة 05

o الجنس: 

 المرأة هي أكثر عرضة لإلصابة بهشاشة العظام من الرجل، ال سيما بعد انقطاع
؛ وذلك ألن إنتاج هرمون أو استئصال الرحم المصحوب بإزالة المبايض الطمث

  .ستروجين ينخفض لدى النساءاإل
o التاريخ األسري:  

يزيد خطر اإلصابة ( خاصة كسر الفخذ)إصابة أحد الوالدين بالهشاشة أو الكسور 
 .لدى األبناء

o اإلصابة بكسور سابقة:  
المصابون بكسور سابقة تزيد لديهم احتماالت  

الرجال )اإلصابة بهشاشة العظام مقارنة بغيرهم 
  (.والنساء على السواء

o الِعرق:  
شرة البيضاء أكثر عرضة لإلصابة األشخاص ذوي الب

   .من ذوي البشرة السمراء
 
 
 
 
 

 هشاشة العظام
Osteoporosis 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
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o  مثلاألمراض  بعض: 

 اإلصابة بالربو.   
 اإلصابة بسوء التغذية أو مشكالت في الجهاز الهضمي.    
 االضطرابات المتصلة بالدم.  
 اإلصابة بأي نوع من أنواع اإلعاقة. 
 التهاب المفاصل الروماتويدي. 
 فرط إفراز هرمون الغدة الدرقية: أمراض الغدد الصماء مثل. 

o األدوية التي تؤثر في صحة العظام:  

 بعض األدوية قد تكون لها آثار جانبية تضعف العظام مباشرة أو تزيد خطر اإلصابة
 .بكسور؛ بسبب السقوط أو الصدمات

 
   :التحكم بهايمكن عوامل  . ب

  الكحولتناول. 
 نالتدخي.  

  سوء التغذيةالنحافة و. 
  (د)فيتامين الكالسيوم و نقص . 
 مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي اضطرابات األكل. 

 عدم ممارسة النشاط البدني. 
 عدم التعرض الكافي ألشعة الشمس. 
 السقوط بشكل متكرر. 

 
  :األعراض

  عادة ال تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة من
، مع تقدم المرض قد تظهر ولكن  هشاشة العظام

 :ومنها
o  آالم الظهر، والناجمة عن كسر أو انزالق

  .العمود الفقري تارفي إحدى فق
o  انحناء القامةقصر و. 
o  الكسوراإلصابة بسهولة. 

 يعظام الورك والفخذ والساعد والعمود الفقر تعتبر 
المرضى لدى عرضه للكسر العظام أكثر من 

 .ن بالهشاشةالمصابي
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  :التشخيص
 :عظام مما يلييمكن االستدالل على وجود هشاشة 

 وجود بعض عوامل الخطر و الفحص السريري. 
 م عن طريق جهاز يستخدم األشعة لتحديد نسبة اقياس كثافة العظ

خالل هذا االختبار يتم عادة فحص عظام الورك . بهاالمعادن الموجودة 
   .والمعصم والعمود الفقري

  :المضاعفات

 آالم حادة في الظهر.  
  ممارسة النشاطات اليوميةأو  الحركةعدم القدرة على. 
 االنعزال واالنطوائية بسبب الخوف من كسر عظام أخرى. 

 
 :العالج

 .تناول العالج المناسب بعد استشارة الطبيب

 

 :الوقاية

  صباًحا دقيقة ، مابين العاشرة  00إلى  05التعرض ألشعة الشمس مدة
 .وحتى الثالثة مساًء وتزداد المدة كلما زاد اسمرار البشرة

 االبتعاد عن التدخين وشرب الكحول والمشروبات الضارة. 
 المحافظة على الوزن المثالي. 
 ألنهما يمنعان امتصاص الكالسيوم ح مالالكافيين واأل الحد من تناول. 
  األساسية لنمو العظامتناول الغذاء المتوازن الذي يحتوي على العناصر 

 :مثل(د)الكالسيوم والفسفور وفيتامين خاصة 
  الحليب ومنتجات األلبان األخرى هي أكثر المصادر الغذائية

  .للكالسيوم
 الورقية الخضراوات .  
 الجوز والمكسرات. 
 األسماك. 
 الحبوب،وعصائر بعض : مثلوفيتامين د مدعمة بالكالسيوم الطعمة األ

 .مشروبات الصوياالفاكهة و
 

 

 :المراجع
 وزارة الصحة 

  الجمعية الملكية للتوعية الصحية 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
الطبيبللتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة   
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