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 مرض هشاشة العظام

 عوامل الخطورة التى يمكن تغييرها -هشاشة العظام 
يمثل عامل من العوامل المساعدة على هشاشة العظام، كونك تحت الوزن الطبيعى  91أقل من  BMI هل وزنك أقل من الوزن الطبيعى؟ 

يدل على مستوى قليل من هرمون اإلستروجين )مثل حاالت إنقطاع الطمث(، وممكن يساعد على 

ظهور حاالت هشاشة العظام، األشخاص ذوى الطول الفارع والضعف العام يكونون عرضه لكسر 

 العظام. 

ال تتعرض بطريقة كافية ألشعة 

 الشمس؟ 

ينتج عن طريق تعرض الجلد ألشععععة الشعععمس )األشععععة الفو( بنفسعععجية(، وهو ضعععرورى  دفيتامين 

 لصحة العظام ألنه يساعد على إمتصاص الكالسيوم. 

 -مال المنزل لعادية )أعن الرياضععية اسععة الرياضععة يسععبا ضعععف العظام والعضععيت، التماريرعدم مما ال تمارس الرياضة بشكل كافى؟ 

الجرى ... الخ( وتمارين تعزيز العضعععععيت يسعععععاعد على تقوية العضعععععيت  -المشعععععى  -أعمال الجنائن 

 والعظام. 

فى نظامك الغذائى ينقص منتجات 

 األلبان؟ 

، األشعععخاص الذين ال يسعععتهلكون لعظام ومنتجات األلبان تحتوى عليهضعععرورى ل  هو معدن الكلسعععيوم

اتها وبدون تعويضععها بمكميت اذائية أىرى تحتوى على الكالسععيوم، يكونون عرضععه األلبان ومشععتق

 لنقصان الكالسيوم فى الجسم ولذلك ترتفع عندهم ىطورة هشاشة العظام. 

شععععرب الكحوليات الكثيرة له ت سير سععععلبى على اععععحة العظام، ممكن أن يسععععبا الوقوع بشععععكل متكرر  هل تشرب كحوليات كثيرة؟ 

 ظام.عندهم ىطورة كسر الع وبذلك تزداد

إذا كنعت من المعدىنين أو سعععععععبق لعك التعدىين البعد أن تعلم جيدا  أن التدىين له عواقبه السعععععععلبية على  هل تدىن؟ 

 العظام. 

 عوامل الخطورة التى ال يمكن تغييرها -هشاشة العظام 

ىطورة هشعععاشعععة العظام تزداد مع زيادة السعععن حتى لو لم يوجد عوامل مسعععاعدة له، إذا كنتى أنثى فى  عام؟ 06عمرك أكثر من 

فما فو( البد من األىذ فى االعتبار اععععحة العظام فى الكشععععف  06فما فو( أو ذكر فى سععععن  06سععععن 

 الطبى القادم. 

هل حدث لك كسر فى العظام بعد سن 

 الخمسين؟ 

إذا حدث لك كسعر فى العظام نتيجة وقوع بسعيف فالكسعر ممكن أن يكون بسعبا هشعاشة العظام، الكسر 

 فى العظم يدل على ىطورة عالية باألىص فى السنوات التالية ألول كسر. 

سعععم ممكن أن يكون بسعععبا كسععععر فى العمود الفقرى  4فى البالغين إذا حدث نقص فى الطول أكثر من  هل نقص طولك؟ 

ى بدوره يكون سععببه هشععاشععة العظام، وألن كسععر العمود الفقرى ال يكون دائما  مالم فمن الممكن والذ

 عدم اكتشافه أو معرفته. 

الوقوع هو السعبا األسعاسعى لكسر العظام، ومن يقع كثيرا  )أكثر من مرة فى العام األىير( تكون عنده  هل تقع تكرارا  )الوقوع المتكرر( 

ايره، التمارين الرياضية واألىذ بالطر( التى تجنبك الوقوع فى المنزل ممكن ىطورة للكسر أكثر من 

 أن تقلل ىطورة الكسر. 

هل انقطعت الدورة الشهرية؟  )انقطاع 

 الطمث( 

شعععععهرا  أو أكثر؟، فى اير هذه الحاالت )ال يوجد حمل ، ليس سعععععن  91انقطاع الدورة الشعععععهرية لمدة 

الرحم( ، اياب الدورة لمدة طويلة يسععبا نقص مسععتوى هرمون  اسععتاصععال -انقطاع الطمث، أو إزالة 

 األستروجين وهذا من العوامل التى تساعد على هشاشة العظام. 

سعععععنة ولم ت ىذى عيو هرمونى للتعويض عن الهرمونات؟  06هل اسعععععتاصعععععلتى المبايض قبل سعععععن  هل استاصلتى المبيض؟ 

نقص هذا الهرمون وهذا يمثل عامل من  المبايض تفرز هرمون األسععععتروجين وإسععععتاصععععالهم يسععععبا

 العوامل المساعدة لهشاشة العظام.

هرمون هل نقص عندك مستوى 

 تستوستيرون؟ 

هل عانيت من عدم المقدرة الجنسعية أو نقص الرابة الجنسعية أو أى أعراض مرتبطة بنقص مستوى 

هرمون تسعععععععتوسعععععععتيرون؟ وظيفعة هعذا الهرمون فى الذكور يماسل وظائف هرمون األسعععععععتروجين فى 

 النساء، وعندما تنقص هذه الهرمونات فى الجسم تاسر سلبيا  على احة العظام. 

هل تعانى من التهاب المفاال 

 الروماتويدى؟ 

 استعمال الكورتيزون لعيو هذا المرض ممكن أن يسبا هشاشة العظام. 

 يكونا مرتبطان بالخطورة العالية لكسر العظام.   1أو نوع  9السكر من نوع  هل تعانى من مرض السكر؟ 

هل تزداد عندك هرمونات الغدة 

الدرقية، أو هرمونات الغدة الفو( 

 درقية؟ 

 زيادة هرمونات الغدة الدرقية وفو( الدرقية يسبا فقدان )ضعف( فى العظام وبالتلى هشاشة العظام. 

ل تعانى من مرض فى الجهاز ه

 الهضمى؟ 

، مرض كرون، مرض سعععيلياك )األضعععطرابات الهضعععمية( التقرحى )قرح(مثل حاالت إلتهاب القولون، 

وهذه كلها تسععبا نقص امتصععاص اذائى وتحدث هشععاشععة العظام بسععبا نقص امتصععاص الكالسععيوم، 

ى بدون جلوتين( يقلل مرضععععى السععععيلياك )األضعععععطرابات الهضععععمية( يتبعون نظام اذائى مناسعععععا )أ

 ىطورة عدم امتصاص الغذاء. 

هل تعالج باستخدام الكورتيزونات 

 السكرية؟ 

تعطى لعيو األزمة، التهاب المفااعععععععل الروماتويدى، بعض  (prednisone)هذه الكورتيزونات مثل 

أمراض األلتهابات األىرى، واسععتعمالها لمدة طويلة ممكن أن يسععبا ىسععارة )ضعععف( العظام، بالذات 

 أشهر من العيو.  0 - 3فى أول 

هل تعانى من سرطان البروستاتا أو 

 الثدى؟ 

سععبا تثبيف الهرمونات وهذا يسععاعد على تلف عيو سععرطان البروسععتاتا أو سععرطان الثدى ممكن أن ي

العظام، وأيضععا  أنواع أىرى من عيو السععرطان )العيو الكيميائى، العيو االشعععاعى، الكورتيزونات( 

 تاسر سلبيا  عل احة العظام. 

 

 

 


