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خمس إسرتاتيجيات مهمة 
للعناية بالعظام بعد سن الـ 50



هشاشة العظام مرض يتسبب يف أن تصبح العظام هشة وضعيفة مام يؤدي إىل زيادة خطورة اإلصابة 

بكسور )كسور يف العظام(. قد يتعرض املرىض املصابون بهشاشة العظام إىل اإلصابة بكرس نتيجة 

التعرض الصطدام بسيط، أو السقوط من ارتفاع ما أثناء مامرسة األنشطة اليومية.

ال توجد أي أعراض أو عالمات لهشاشة العظام إال أن يصاب املريض بكرس ما؛ ولهذا يطلق عىل 

هذا املرض غالبًا اسم »املرض الصامت«. يحدث الكرس بسبب هشاشة العظام غالبًا يف عدة مناطق 

مثل: الرسغ، والذراع العلوي، والحوض، والفخذ، والعمود الفقري، وميكن أن يُسبِّب أملًا شديًدا وعدم 

القدرة عىل الحركة بشكل ملحوظ وقد يسبب الوفاة.

ما املقصود بـمرض هشاشة العظام؟

مرض شائع

عظام طبيعية  عظام هشة

من املتوقع أن اإلصابة بالكرس تحدث حول العامل كل 3 ثواٍن. وعند سن 50 عاًما، سوف تصاب امرأة 

واحدة من كل ثالث نساء ورجل واحد من كل خمسة رجال بكرس ما خالل ما تبقَّى من حياتهم. 

وتؤدي الكسور الناتجة عن اإلصابة بهشاشة العظام بني النساء الاليت تزيد أعامرهن عن 45 عاًما إىل 

إطالة فرتة البقاء يف املستشفى مقارنة باألمراض األخرى، مبا يف ذلك السكري والنوبة القلبية ورسطان 

الثدي. 



تلعب النساء دوًرا حيويًّا يف األرسة واملجتمع وذلك يف جميع الدول والثقافات. تواجه النساء الاليت تزيد 

أعامرهن عن 50 عاًما زيادة يف املسؤوليات امللقاة عىل عاتقهن، مثل: العناية بالصغري والكبري، وإعالة 

األرسة استعداًدا للتقاعد، واملساهمة يف رفاهية املجتمعات الاليت يعشن فيها.

من املمكن أن تدمر الكسور حياة املرأة ما بعد سن اليأس بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نصادف 

جميًعا يف حياتنا أشخاًصا مصابني بكسور بسبب هشاشة العظام. قد يكون أحد هؤالء األشخاص فرًدا 

ة تبلغ 78 عاًما ومصابة  يف أرسة أو صديًقا، فقد تكون أختًا تبلغ 55 عاًما مصابًة بكرس يف رسغها، أو َجدَّ

بكرس يف فخذها. سوف تتأثر حياة هؤالء النساء جميًعا بشكل كبري بسبب هذه الكسور.

ا بالنسبة لها حقيقًة، نظرًا ألن هشاشة العظام مرض  ال بد أن تعي كل امرأة أن صحة العظام مهمة جدًّ

ا خاصة يف النساء الاليت تزيد أعامرهن عن 50 عاًما.  شائع جدًّ

سالمة العظام تسبب
قلًقا للنساء وأرسهن



معظم الكسور تحدث 

يف النساء الاليت تزيد 

أعامرهن عن 65 عاًما
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 يتعرض النساء بعد سن اليأس
لخطر أكرب

تواجه النساء بعد سن اليأس خطرًا أكرب لإلصابة بهشاشة العظام والكسور بسبب فقد 
العظام رسيًعا الذي يحدث مع بداية سن اليأس. تصل كثافة العظام إىل حد الذروة يف 
منتصف العرشينيات، وتبقى ثابتة نسبيًّا بعد ذلك حتى بداية سن اليأس الذي يكون 
بني سن 50 و53 عاًما يف النساء يف أوروبا وشامل أمريكا، وعند سن 42 عاًما يف أمريكا 

الالتينية وآسيا.

يلعب اإلسرتوجني دوًرا حيويًّا يف تنظيم عملية إعادة بناء العظام طوال الحياة. تجري 
عملية بناء وهدم للهيكل العظمي يوميًّا، تؤدي الخاليا بانية العظام إىل بناء عظام 

جديدة، يف حني تؤدي خاليا ناقضة العظام إىل ارتشاف العظام القدمية. وعىل كل حال، 
فكلام نقص اإلسرتوجني يف املرأة عند سن اليأس، يبدأ حينها ارتشاف العظام بتخطي 

معدل البناء. وإضافة إىل نقص اإلسرتوجني، فإن نقص امتصاص الكالسيوم من األمعاء، 
وزيادة فقد الكالسيوم يف البول، وفقدان هرمونات الذكورة والهرمونات املسؤولة عن 
حامية العظام يؤثر بشكل سلبي عىل صحة العظام. تزداد شدة فقد العظام املصاحب 

النقطاع الدورة الشهرية يف النساء الاليت أجرين جراحة الستئصال املبايض، أو يف املرىض 
املصابات بالرسطان الاليت تلقني العالج املثِبط لألروماتاز.

 بلوغ أعىل معدل 
لكتلة العظام

أعىل معدل لكتلة 
العظام

بداية سن 
اليأس

هشاشة 
العظام

عمر



ميكن تحديد خطر اإلصابة بهشاشة العظام والكسور 

وفًقا لعدد من العوامل، التي قد يتغري بعضها )مثل: 

مامرسة الرياضة، والغذاء، والتدخني(، بينام ال يتغري 

بعضها )مثل: التاريخ العائيل، والسن عند انقطاع 

الدورة الشهرية، وبعض األمراض مثل التهاب املفاصل 

الروماتويدي(.

 ويف حني أن تحديد أقىص كثافة للعظام يتأثر بشكل 

كبري بالعوامل الوراثية، إال أن الدور الذي تلعبه الجينات 

الوراثية يف فقد العظام يقل بعد سن 65 عاًما، يف حني 

تلعب العوامل األخرى مثل: مامرسة الرياضة والتغذية 

دوًرا أكرث أهمية.

ال بد من اتباع خمس إسرتاتيجيات بهدف الحفاظ عىل 

صحة الهيكل العظمي وتقليل خطر اإلصابة بهشاشة 

العظام وحدوث الكسور.

 خمس إسرتاتيجيات مهمة
لتقليل هشاشة العظام وخطورة 

اإلصابة بالكسور



مامرسة 
الرياضة 
بانتظام

تناول الوجبات التي 
تحتوي عىل املواد 

الغذائية املهمة 
لسالمة العظام

تجنب األمناط 
املعيشية 
الخاطئة 

والحفاظ عىل 
الوزن

تعرف عىل 
عوامل الخطورة 

التي ال ميكن 
تغريها

تحدث إىل الطبيب الخاص بك
• ُقم بإجراء الفحوصات الالزمة

• تناول العالج إذا لزم األمر



تنطبق الحكمة التي تقول: »حركها وإال ستخرسها« بشكل صحيح 

متاًما بعد سن50 عاًما. تصبح مامرسة الرياضة أمرًا مهامًّ تحديًدا 

بعد سن اليأس للحفاظ عىل كثافة العظام وصالبة العضالت.

وإضافة إىل الحفاظ عىل صالبة العظام، فإن الهدف الرئييس 

من مامرسة الرياضة هو زيادة كتلة العضالت لتحسني وظيفة 

العضالت، والحفاظ عىل التوازن والصالبة الجيدين. قد يساهم 

ضعف العضالت والتوازن الضئيل يف السقوط من املرتفعات 

واإلصابة بالكسور.

يعتمد التأثري اإليجايب ملامرسة الرياضة عىل كل من نوعية التامرين 

الرياضية وكثافتها. إن التامرين الرياضية املقاِومة مثاًل )أو مقويات 

العضالت( مهمة مع كرب السن. ونظرًا لصعوبة بناء املعادن الالزمة 

للعظام بعد مرحلة البلوغ، فقد تبني بأن مامرسة الرياضة تؤدي 

إىل زيادة ضئيلة يف كثافة املعادن يف العظام بنسبة %2-1

البد أن تتامىش الربامج الرياضية مع احتياجاتك وقدراتك خاصة إذا 

كنت مصابًا بهشاشة العظام، أو معرًضا بشكل كبري للسقوط، أو إذا 

كنت ضعيًفا.

إسرتاتيجية 1: مامرسة الرياضة بانتظام



مامرسة الرياضة من ِقبل النساء بعد سن اليأس الاليت ال يعانني 
هشاشة العظام:

ال بد من مامرسة الرياضة بوجه عام ملدة 30-40 دقيقة من ثالث إىل أربع مرات 

أسبوعيًّا مع بعض متارين رفع األثقال ومتارين املقاومة يف الربنامج الريايض املُتبع. تشمل 

متارين رفع األثقال ما ييل:

متارين رفع األثقال

يلعب التوازن، ووضع الجسد، والتامرين الوظيفية 

: أيًضا دوًرا مهاماًّ

تقوية العضالت )املقاومة(

الرقص.  n

التامرين الرياضية العالية التأثري.  n

امليش ملسافات طويلة.  n

الهرولة/ الركض.  n

القفز باستخدام الحبل.  n

صعود السلم.  n

التنس.  n

التوازن: ميكن للتامرين التي تقوي األرجل وتخترب مدى توازنك مثل: تاي يش   n

أن تقلل من خطورة السقوط.

وضع الجسد: ميكن للتامرين التي تحسن وضع الجسد، التي تقلل من   n

استدارة العضالت أن تقلل من خطر حدوث الكسور وخاصة يف العمود 

الفقري.

التامرين الوظيفية: هي التامرين التي تساعد يف مامرسة األنشطة   n

اليومية.

رفع األوزان.  n

استخدام العصابة يف مامرسة   n

الرياضة.

استخدام آالت األثقال.  n

رفع وزن جسمك.  n

الوقوف عىل أصابع قدميك.  n



التامرين الخاصة بالنساء الاليت يعانني 
هشاشة العظام

ال بد أن يركز الربنامج الريايض الخاص بهشاشة 

العظام عىل وضع الجسد، والتوازن، واملشية، 

والتناسق، وثبات الفخذ والجذع بشكل أكرب 

مقارنًة بتامرين اللياقة البدنية العامة. وتساعد 

الربامج الرياضية املوجهة بشكل فردي إضافة إىل 

اإلرشاف الطبي إذا لزم األمر إىل استعادة الوظيفة، 

واملساعدة يف منع حدوث املزيد من اإلصابات 

نتيجة للسقوط من مرتفعات، وتحسني نوعية 

الحياة.

ال بد من تجنب ما ييل عامًة إذا كنت 
مصابًا بهشاشة العظام:

مترينات تقوية عضالت البطن، واملبالغة يف   n

االنحناء عند منطقة الخرص )ميكن أن تسبب 

كسوًرا يف العمود الفقري(.

حركات اليل واالنثناء )مثل لعبة الجولف(.  n

التامرين التي تتضمن حمل أثقال بشكل مفاجئ   n

أو كبري، أو التحميل العايل التأثري )مثل القفز(.

األنشطة اليومية مثل االنحناء اللتقاط األشياء   n

)ميكن أن تسبب كسوًرا يف العمود الفقري(.



RDI- الكمية املُوىص بها يوميًّا.
RDI- الكمية املرجعية.

إسرتاتيجية 2: تناول الوجبات
التي تحتوي عىل املواد الغذائية املهمة 

لسالمة العظام
تعد الوجبة الغذائية املتوازنة التي تحتوي عىل كميات مناسبة من الكالسيوم، وفيتامني د، 

وغريها من املواد الغذائية األخرى املهمة لسالمة العظام عنرًصا مهامًّ لبقاء العظام بصحة 

جيدة. وفيام ييل قامئة باملواد الغذائية التي تساهم يف تقوية وسالمة العظام والعضالت.

الكالسيوم

يعد الكالسيوم أحد أهم العنارص األساسية التي تدخل يف بناء الهيكل العظمي. كام يعد 

الكالسيوم املوجود يف العظام مخزونًا للحفاظ عىل مستويات الكالسيوم يف الدم وهو مهم 

لوظيفة األعصاب والعضالت. ونظرًا ألن قدرة الجسم عىل امتصاص الكالسيوم تقل مع 

كرب السن، فإن احتياجات املرأة منه سوف تزداد أيًضا. تختلف كمية الكالسيوم املُوىص بها 

من بلد آلخر، لكن جميع السلطات الصحية تدرك أن الحاجة إىل الكالسيوم تزداد بالنسبة 

للمرأة بعد سن اليأس، ويف كبار السن من البالغني.

كميات الكالسيوم املُوىص بها يف بعض الدول
املنظمة كمية الكالسيوم السن البلد

مجلس الصحة القومية والبحوث الطبية. 1.300 )الكمية املُوىص بها يوميًّا( 51-70 عاًما أسرتاليا

1.300 )الكمية املُوىص بها يوميًّا( < 70 عاًما
هشاشة العظام يف كندا 1.200 ≤ 50 عاًما كندا

جمعية التغذية الكورية. 700 ≤ 50 عاًما كوريا

قسم الصحة 700 ≤ 50 عاًما اململكة املتحدة

معهد الطب  1.200 )الكمية املرجعية( 51-70 عاًما الواليات املتحدة 
األمريكية

1.200 )الكمية املرجعية( ≤ 70 عاًما
منظمة الصحة العاملية/ منظمة الغذاء 

والزراعة 2002
1.300 املرأة يف سن اليأس منظمة الصحة العاملية/ 

منظمة الغذاء والزراعة



الكالسيوم )مجم( متوسط الحصة الغذائية الطعام

240 كأس 200 مل الحليب شبه منزوع الدسم

243 وعاء يسع 150 جم الروب العادي القليل الدسم

318 الوجبة الغذائية 40 جم الجنب الفلمنك

143 الوجبة الغذائية 95 جم اللفت املجعد

80 ملعقة مائدة واحدة بذور السمسم

176 متوسط الحصة الغذائية 200 جم معلبات بودينج األرز

688 وجبة غذائية 80 جم سمك الرنكة املقيل

85 وجبة غذائية 230 جم املعكرونة العادية املطبوخة

506 4 مثرات 220 جم التني املعد للتناول مبارشة

510 100 جم التوفو وفول الصويا املعدان عىل البخار

ثار جدل كبري بني الباحثني خالل األعوام القليلة املاضية حول أفضل طريقة لضامن تناول 

كميات مناسبة من الكالسيوم من ِقبل الفرد للحفاظ عىل الهيكل العظمي بصحة جيدة. ثار 

الجدل بسبب بحث جديد يظهر بأن املكمالت الغذائية من الكالسيوم قد تزيد من خطر 

اإلصابة باحتشاء عضلة القلب وتكوين حصوات يف الكلية. وكان آخر ما تم التوصل إليه بعد 

هذا الجدل هو أن كمية الكالسيوم )أي من الغذاء( هي أفضل مصدر للكالسيوم. وبالرغم 

من ذلك، قد تكون املكمالت الغذائية مفيدة للصحة العامة ولتقليل خطر حدوث الكسور يف 

األشخاص الذين ال يتمكنون من الحصول عىل كميات كافية من الكالسيوم من الغذاء. وعىل 

كل حال، ال بد أال تزيد كمية املكمالت الغذائية من الكالسيوم عن 500-600 مجم/ اليوم.

هل من املفرتض استخدام املكمالت الغذائية أم ال؟

10 أنواع من األطعمة التي تحتوي عىل الكالسيوم ضمن عدد من 
املجموعات الغذائية



فيتامني د

يلعب فيتامني د الذي يُصنَّع يف الجلد بعد تعرضه للشمس دوًرا مهامًّ يف إبقاء العظام 

والعضالت بصحة جيدة. وهو يساعد الجسم يف امتصاص الكالسيوم، وينظم مستويات 

هرمون الغدة الجاردرقية، ويضمن تجديد ومتعدن العظام بشكل صحيح، ويساعد يف 

تحسني قوة العضالت والعالج بالتوازن الذي يهدف إىل تقليل خطر السقوط.

تثري املستويات املنخفضة لفيتامني د يف السكان القلق حول العامل، حتى يف املناطق التي 

تتوفر فيها أشعة الشمس بكثافة. وبالرغم من أن األشخاص األصغر سنًّا الذين يتمتعون 

بصحة جيدة يحصلون عىل احتياجاتهم من فيتامني د من خالل التعرض للشمس ملدة 15 

دقيقة يوميًّا، فإن أشعة الشمس ليست مصدًرا ميكن االعتامد عليه للحصول عىل فيتامني د. 

يؤثر كل من املوسم وخط العرض الذي يقع يف البلد الذي يعيش فيها اإلنسان، واستخدام 

واٍق من الشمس، والضباب املوجود يف الجو، واستخدام املالبس التي تغطي الجسم كله، 

ولون البرشة، وعمر الشخص، إضافة إىل العديد من العوامل األخرى عىل مقدار ما يتم 

الحصول عليه من فيتامني د من خالل أشعة الشمس.

ميكن الحصول عىل كميات محدودة من فيتامني د من الغذاء. تشمل األطعمة التي تحتوي 

عىل فيتامني د السمك الذي يحتوي عىل نسبة عالية من الدهون مثل: السلمون، وزيت كبد 

الحوت، والفطر، والبيض. يضاف فيتامني د إىل بعض األطعمة يف بعض الدول مثل: الزبدة، 

والحليب، والحبوب. 

بالرغم من أن إجراء مسٍح ال يعد رضوريًّا للمرأة التي تتمتع بصحة جيدة، لكن قد يقوم 

الطبيب الخاص بك بإجراء اختبار لقياس مستويات فيتامني د إذا أُصبت بكرس طفيف 

نتيجة لكدمة، أو إذا كان لون الجلد داكًنا، أو إذا كنت تعانني السمنة، أو إذا كنت تتناولني 

 أدوية لعالج الرصع، أو إذا كنت تعانني اضطرابًا يتمثل يف سوء االمتصاص،



أو تغطني معظم جسدك العتبارات ثقافية أو دينية، أو مصابة بحالة مرضية متنعك من 

الخروج والتعرض للشمس دون استخدام أي واٍق من أشعة الشمس.

الربوتني

يتغري تركيب الجسم بعد منتصف العمر، ويشمل ذلك زيادة كمية الدهون وانخفاض كتلة 

العضالت، لكن األمر يختلف بتناول الربوتني. أظهرت الدراسات بأن املشاركني الذين يتناولون 

كميات أكرب من الربوتني يفقدون كامًّ أقل من الكتلة يعادل 40% منها مقارنًة بأولئك الذين 

يتناولون كميات أقل من الربوتني، وأن تناول الربوتني بكمية قليلة يرتبط بفقد كثافة املعادن 

املوجودة يف العظام يف الفخذ والعمود الفقري. يُعتقد أيًضا أن تناول الكالسيوم بكميات 

كافية مهم للحصول عىل فوائد الربوتني يف الحفاظ عىل كثافة املعادن يف العظام.

يوجد الربوتني يف اللحم، والسمك، ومنتجات األلبان، والبيض. ومن أهم املصادر النباتية 

للحصول عىل الربوتني هو الفول، والعدس، والبقوليات، ومنتجات الصويا، واملكرسات، 

والكينوا وغريها من الحبوب الكاملة.

توازن األحامض والقواعد يف النظام الغذايئ

تظهر األبحاث الحديثة بأن املناخ الذي توجد فيه األحامض بكرثة له تأثري سلبي يف الحفاظ 

عىل العظام. قد تحدث اإلصابة بالُحاَمض عندما يكون تناول األغذية التي تحتوي عىل 

األحامض مثل الحبوب والربوتني غري ُمعاَدل مع كمية كافية من األغذية القاعدية مثل 

الفاكهة والخرضاوات. مل يتبني وجود عالقة بني الوجبات الغنية بالفاكهة والخرضاوات 

وارتفاع كثافة املعادن يف العظام و/ أو انخفاض فقدان العظام. وإلحداث توازن يعادل 

الحاجة للربوتني، ميكن تقليل كمية األحامض الغذائية عن طريق تقليل تناول الحبوب، 

وزيادة تناول الفاكهة والخرضاوات.



تويص املؤسسة 
الدولية لهشاشة 

العظام بتناول 800 
إىل 1.000 وحدة 

دولية من فيتامني د 
يومًيا ملنع السقوط 

والكسور يف كبار 
السن الذين تبلغ 
أعامرهم 60 عاًما 

فام فوق



تؤثر العادات السيئة عىل الصحة العامة. ولها تأثري سلبي أيًضا عىل سالمة العظام، وترفع 

من درجة خطورة اإلصابة بهشاشة العظام والكسور. 

التدخني

 تزداد خطورة اإلصابة بأي كسور يف املدخنني حديثًا واملدخنني منذ فرتات طويلة مقارنًة 

بغري املدخنني. 

تناول الكحول بكرثة

تناول الكحول بقدر يزيد عن كأسني )2x 120 مل( من الكحول يوميًّا ال يؤثر بشكل 

سلبي عىل سالمة العظام. وعىل كل حال، فقد تبني بأن تناول الكحول بكميات كبرية عىل 

املدى الطويل يؤدي إىل ارتفاع خطر اإلصابة بالكسور يف كلٍّ من الرجال والنساء حيث 

إنها تؤثر عىل الخاليا التي تكون العظام، والهرمونات، وتزيد من خطر التعرض للسقوط، 

وترتبط بالتغذية الضعيفة بالنسبة للكالسيوم، وفيتامني د، أو الربوتني.

الحفاظ عىل الوزن املثايل 

يرتبط انخفاض الوزن عن الحد الطبيعي )مؤرش كتلة الجسم > 20 كجم/ م2( بفقد كبري 

للعظام وزيادة خطورة اإلصابة بالكسور. يزداد خطر اإلصابة بالكسور يف األشخاص الذين 

يبلغ مؤرش كتلة الجسم لديهم 20 كجم/ م2 مقارنًة باألشخاص الذين يبلغ مؤرش كتلة 

الجسم لديهم 25 كجم/ م2. تأكد أن الوجبات الغذائية التي تتناولها تحتوي عىل قدر 

كاٍف من السعرات الحرارية واملواد الغذائية التي تحتاجها للحفاظ عىل سالمة العظام 

والعضالت.

اإلسرتاتيجية 3: تجنب األمناط املعيشية الخاطئة
والحفاظ عىل الوزن



والحفاظ عىل الوزن



البد أن تدرك عوامل الخطورة التالية »التي ال ميكن تغيريها« ملساعدتك أنت والطبيب 

الخاص بك يف معرفة ما إذا كنت معرًضا بدرجة كبرية لإلصابة بكسور بسبب هشاشة 

العظام وهي:

التعرض لكسور سابقة

يتعرض أي شخص فوق سن 50 عاًما إذا كان قد أصيب سابًقا بكسور إىل ِضعف خطر 

اإلصابة بكسور مستقباًل مقارنًة بشخص مل يتعرض لكسور مطلًقا. ويف الحقيقة، فإن نصف 

املرىض الذين يعانون كسوًرا يف الفخذ قد أصيبوا سابًقا بكرس يف العظام قبل التعرض 

لإلصابة بكرس يف الفخذ. ال بد من اعتبار الكرس األول عالمة تحذير! إذا كنت تعاين 

حاليًّا من كرس ما، فمن املهم مناقشة كيفية تجنب التعرض لكسور مستقباًل مع الطبيب 

الخاص بك.

السوابق املرضية العائلية لإلصابة بهشاشة العظام 
والكسور

تحدد الجينات الوراثية أقىص كتلة للعظام ميكن الوصول إليها. ويف حالة املرأة بعد سن 

اليأس، يكون معدل فقدان العظام كبريًا يف السنوات األوىل من انقطاع الدورة الشهرية. 

ترتبط السوابق املرضية العائلية بارتفاع خطر التعرض للكسور التي ال تعتمد عىل كثافة 

املعادن يف العظام. إذا كان والداك يعانيان كسوًرا يف الفخذ، أو تم تشخصيهام عىل أنهام 

مصابان بهشاشة العظام، فإنك معرٌض بدرجة كبرية لإلصابة بهشاشة العظام أيًضا.

اإلسرتاتيجية 4: تعرف عىل عوامل الخطورة
التي ال ميكن تغريها



الستريويدات القرشية السكرية )مثل:   n
الربيدنيزولون، والكورتيزون(.

بعض أنواع األدوية املثبطة للمناعة   n
)مثبطات كاملودولني/فوسفاتاز 

الكالسينيورين(.
تناول جرعات كبرية من األدوية   n
التي تعالج الغدة الدرقية )مثل: 

الليفوثريوكسني(.
بعض الهرومات الستريويدية )أسيتات   n

امليدروكيس بروجيسرتون، وناهضات 
الهرمون املطلق للهرمون امللوتن(.

مثبطات األروماتاز )يستخدم يف عالج   n
رسطان الثدي(.

بعض األدوية املضادة للذهان.  n

بعض األدوية املضادة للتشنج.  n
بعض األدوية املضادة للرصع.  n

الليثيوم.  n
امليثوتريكسات.  n

مضادات الحموضة.  n
مثبطات ضخ الربوتني.  n

األدوية التي تؤثر بشكل سلبي عىل سالمة العظام

قد يكون لبعض األدوية تأثري جانبي يؤثر بشكل مبارش عىل العظام ويسبب ضعفها، أو 

يزيد من خطر التعرض لكرس بسبب السقوط أو الكدمات. ال بد من استشارة الطبيب 

الخاص بك إذا كنت تتناول أيًّا من األدوية التالية ملعرفة تأثريها السلبي عىل سالمة 

العظام، وهي:

يعد العالج بالستريويدات القرشية السكرية أهم األسباب الشائعة لإلصابة بهشاشة 

العظام الناتج عن تناول األدوية. ويكون فقد جزء كبري من العظام يف األشهر الستة 

األوىل للعالج. يرتبط تأثري الستريويدات القرشية السكرية بالجرعة، ولهذا ال بد 

من تناول أقل جرعة ممكنة من ِقبل املرىض وألقرص وقت ممكن. تستخدم العديد 

من األدوية يف عالج هشاشة العظام ملنع فقدان العظام والكسور بسبب استخدام 

الستريويدات القرشية السكرية. من املهم تناول كميات كافية أيًضا من الكالسيوم 

وفيتامني د للمساعدة يف العالج.



أمراض سوء االمتصاص

يشيع بني املرىض الذين يعانون مرض كرون ومرض البطن انخفاض كتلة العظام. 

أهم أسباب اإلصابة بهشاشة العظام يف املرىض الذين يعانون سوء االمتصاص هي 

انخفاض تناول الكالسيوم، وفيتامني د، والربوتني وغريها من املواد الغذائية، وما 

يصاحب ذلك من فقد لوزن الجسم. تم نرش العديد من املبادئ التوجيهية املهنية 

يف العديد من الدول ملنع مرض هشاشة العظام والسيطرة عليه يف حالة اإلصابة 

بالتهاب األمعاء ومرض البطن.

التهاب املفاصل الروماتويدي

ينخفض مؤرش كتلة الجسم يف املرىض املصابني بالتهاب املفاصل الروماتويدي، كام 

يرتفع لديهم خطر اإلصابة بالكسور. تعتمد درجة فقد العظام يف املرىض املصابني 

بالتهاب املفاصل الروماتويدي عىل شدة املرض.

الوصول لسن اليأس يف سن مبكر

يرتبط بلوغ سن اليأس بشكل غري تام )قبل بلوغ 40 عاًما( والوصول لسن اليأس يف 

سن مبكر )بني 40 و45 عاًما( بهشاشة العظام. كلام كان الوصول لسن اليأس مبكرًا، 

انخفضت كثافة العظام فيام بعد. تتعرض النساء الاليت يجرين جراحة الستئصال 

املبيض قبل بلوع 45 عاًما إىل ارتفاع خطر اإلصابة بهشاشة العظام. ال بد من تحديد 

مؤرش كثافة العظام إذا وصلِت إىل سن اليأس بشكل غري تام، أو وصلت إليه يف سن 

مبكر، ويحدد خالل 10 أعوام من سن اليأس.



القابلية للسقوط

هل تسقط كثريًا )أي أكرث من مرة واحدة يف العام املايض(، 

أو هل تخاف من السقوط ألنك ضعيف؟ يعد السقوط 

السبب يف اإلصابة بالكسور يف النساء، وخاصًة أولئك الاليت 

تنخفض لديهن كثافة العظام. إذا كنت ضعيف اإلبصار، 

أو ضعيف العضالت والتوازن، أو تتناول أدوية تؤثر عىل 

التوازن، فال بد من اتباع بعض اإلرشادات. ال بد من التأكد 

أن بيتك »خاٍل من مسببات السقوط«: انتبه إىل السجاجيد 

واألشياء التي من املمكن أن تسبب وقوعك عىل األرض، 

وتأكد من أن األسطح مضادة لالنزالق، واستخدم الدرابزين، 

وارتِد أحذية قوية ومضادة لالنزالق داخل البيت وخارجه.



سن اليأس هو السن املناسب بالتأكيد التخاذ التدابري الالزمة للوقاية من هشاشة العظام 

مستقباًل، وهذا يستلزم الحديث مع الطبيب الخاص بك حول سالمة عظامك وعوامل 

الخطورة الخاصة بك. إذا كانت لديك أيٌّ من عوامل الخطورة املذكورة يف القامئة س- س، 

فمن املهم سؤال الطبيب الخاص بك إلجراء الفحوصات اإلكلينيكية الالزمة التي ستشمل 

غالبًا تقيياًم لخطورة اإلصابة بكسور مستقباًل )مثل: استخدام فراكس يف الحساب(، وميكن 

يف كثري من األحيان قياس كثافة العظام باستخدام قياس امتصاص األشعة السينية بالطاقة 

املزدوجة. يعد قياس امتصاص األشعة السينية بالطاقة املزدوجة أكرث طريقة مستخدمة يف 

قياس كثافة العظام. يستغرق الوقت الالزم إلجراء هذا املسح بضع دقائق، وهو غري مؤمل 

وغري مدمر. ال بد من مناقشة إسرتاتيجيات منع السقوط إذا كنت معرًضا لذلك.

قد يكون للطبيب بعض التوصيات الخاصة باستخدام املكمالت الغذائية من الكالسيوم، 

وفيتامني د، وغريها من املكمالت، ومامرسة الرياضة، واستخدام األدوية إن أمكن، ومتابعة 

حالتك وذلك وفًقا لنتائج التقييم اإلكلينييك لحالتك. 

وبغض النظر عن الخطر الذي تتعرض له وما إذا كان العالج موصوفًا لك أم ال، فإن التغذية 

الجيدة، والنمط املعييش النشط مهامن للحصول عىل الصحة العامة املثىل والصحة املثىل 

للعضالت والهيكل العظمي، وهذا مهم يف سن اليأس أكرث من أي وقت مىض!

تقييم خطر اإلصابة بالكسور مستقبال

قد يحِسب الطبيب الخاص بك خطر اإلصابة بالكسور وفًقا ملنظمة الصحة العاملية 

باستخدام الحاسبة من نوع )فراكس®( كجزء من التقييم اإلكلينييك لحالتك. هذه الحاسبة 

هي أحد أشهر أدوات الحاسوب املستخدمة لحساب قابلية اإلصابة بالكسور خالل 10 

 سنوات. ميكن الحصول عىل الحاسبة )فراكس®( عرب املوقع اإللكرتوين

http://www.shef.ac.uk/FRAX

اإلسرتاتيجية 5: تحدث إىل الطبيب الخاص بك
قُم بإجراء الفحوصات الالزمة- تناول العالج 

إذا لزم األمر



أسئلة توجه للطبيب الخاص بك 
أثناء متابعة الحالة

ما وسائل تغيري النمط املعييش التي من املمكن   n
االستعانة بها يف سن اليأس للحصول عىل الصحة املثىل 

للعظام؟
ما التوصيات الخاصة بالكالسيوم، وفيتامني د، ومامرسة   n

الرياضة؟
أصيبت أمي بكرس يف الفخذ/ أو ظهرها محدب/ فام   n

خطورة تعريض للكرس؟
هل يلزمني إجراء فحص لقياس كثافة العظام ومتى   n

ينبغي تكراره؟ 



أنواع العالج الدوايئ

ال بد من عالج املرىض املعرضني لخطر كبري باستخدام األدوية للتقليل من خطر اإلصابة 

بالكسور. توجد الكثري من الخيارات العالجية حاليًّا مقارنة باملايض. سوف يعتمد العالج 

الدوايئ الذي تختاره أنت والطبيب الخاص بك عىل عوامل الخطورة الخاصة بك. يشمل ذلك 

خطر اإلصابة بنوع محدد من الكسور )العمود الفقري مقارنًة بالفخذ(، وحالتك الصحية، 

واألدوية األخرى التي قد تتناولها. ويف النهاية، سوف تؤثر التكلفة العالجية، واالعتبارات 

الخاصة بالتكلفة ومدى فاعلية الدواء، وخطط التأمني الصحي، وسياسات التعويض عىل 

توصيات الطبيب الخاصة بالخيارات العالجية.

تشمل أشهر األدوية املتوفرة لعالج هشاشة العظام ومنع الكسور ما ييل: البيسفوسفانات، 

والدينوسوماب، والرالوكسيفني، ورانيالت السرتوتينيوم، والترييباراتايد. ال تتوفر جميع هذه 

األدوية يف جميع الدول.

يل يف عالج هشاشة العظام،  ال يستخدم العالج الهرموين النقطاع الدورة الشهرية كعالج أوَّ

لكنه يزيد من كثافة املعادن يف العظام، ويقلل من خطر اإلصابة بالكسور يف سن اليأس عند 

النساء. وعىل كل حال، يرتبط العالج الهرموين النقطاع الدورة الشهرية بارتفاع خطر اإلصابة 

باضطرابات يف القلب واألوعية الدموية الخاصة به، واألعصاب واألوعية الدموية الخاصة بها، 

ورسطان الثدي يف كبار السن من النساء عند سن اليأس. يُوىص باستخدام العالج الهرموين 

النقطاع الدورة الشهرية للمرأة األصغر سنًّا ولكن يف سن اليأس أيًضا لعالج أعراض سن 

اليأس مع عدم وجود موانع لالستخدام، ويستخدم لفرتة محدودة فقط.



اآلثار الجانبية للعالج

تبني بأن أكرث أنواع العالج الطبي املعتَمدة هي أنواع آمنة وفعالة إجاماًل. وعىل كل حال، 

توجد بعض اآلثار الجانبية املحتملة املصاحبة الستخدام أي عالج التي ال بد للمريض أن 

يعرفها جيًدا. ويف حني أنه من املهم إدراك اآلثار العكسية املحتملة، ال بد للمريض والطبيب 

إجراء مفاضلة بني خطر إيقاف العالج واآلثار الجانبية الخطرة النادرة الحدوث.

أهمية االلتزام بتناول العالج

ميكن أن يكون عالج هشاشة العظام فعااًل فقط إذا تم تناوله بشكل مناسب كام هو الحال 

مع جميع األدوية. وكام هو الحال مع األمراض املزمنة األخرى، فإن نحو نصف املصابني 

بهشاشة العظام يتوقفون عن تناول العالج بعد عام واحد.

إذا وصف لك الطبيب عالًجا لهشاشة العظام، فال بد أن تعرف أن االلتزام به سيمكنك من 

االستفادة من الزيادة الكبرية يف مؤرش كتلة الجسم، وستفقد قدًرا أقل من كتلة العظام، 

وسيقل خطر اإلصابة بالكسور لديك.



هل سبق تشخيص إصابة أحد والديك بهشاشة العظام أو تعرض    -1

أحدهام لكرس يف العظام إثر سقوطه من مسافة قصرية )سقوط من 

ارتفاع الشخص الواقف أو أقل(؟ 

c ال  c نعم     

هل سبق إصابة أحد والديك بانحناء يف الظهر )حدبة    -2

األرملة(؟   

c ال  c نعم     

هل تبلغ من العمر 40 عاًما أو أكرث؟   -3

c ال  c نعم     

هل سبق إصابتك بكرس يف العظام إثر سقوط من مسافة    -4

قريبة كشخص بالغ؟   

c ال  c نعم     

هل يتكرر سقوطك )أكرث من مرة واحدة خالل العام املايض(    -5

أو هل تخىش السقوط بسبب ضعف بنيتك الجسدية؟  

c ال  c نعم     

بعد بلوغك سن األربعني، هل نقص طولك أكرث من 3    -6

سنتيمرتات )ما يزيد قلياًل عن بوصة واحدة(؟   

c ال  c نعم     

هل تعاين نقًصا يف الوزن )هل مؤرش كتلة الجسم أقل من    -7

19كجم/ مرت مربع(؟   

c ال  c نعم     

هل سبق أن تناولت أقراص كورتيكوستريويد )كورتيزون،    -8

بريدنيزون، أو غري ذلك( لفرتة تزيد عن 3 أشهر متتابعة   

)عادة ما يُوصف الكورتيكوستريويد يف حاالت مثل الربو   

والتهاب املفاصل وبعض االلتهابات األخرى(؟  

c ال  c نعم     

هل سبق أن ُشخصت إصابتك بالتهاب املفاصل؟    -9

c ال  c نعم     

هل سبق أن ُشخصت إصابتك بنشاط زائد يف إفرازات الغدة    -10

الدرقية أو الغدة جار الدرقية، أو السكري من النوع )أ( أو   

أي اضطراب ذي اتصال بالتغذية أو بالجهاز الهضمي مثل   

مرض كرون أو سيلياك )الزالقي(؟   

c ال  c نعم     

للنساء: 
للمرأة التي يزيد عمرها عن 45 عاًما: هل بدأ انقطاع   -11

الطمث قبل بلوغ 45 عاًما؟  

c ال  c نعم     

هل سبق أن توقف الحيض ملدة 12 شهرًا متتابًعا أو أكرث    -12

)يف غري حاالت الحمل أو انقطاع الطمث أو استئصال   

الرحم(؟  

c ال  c نعم     

هل تعرضت الستئصال املبايض قبل بلوغ سن الـ 50 دون    -13

أن تتناويل عالًجا بالهرمونات البديلة؟  

c ال  c نعم      

للرجال: 
هل سبق إصابتك بالضعف الجنيس، أو الشبق الجنيس أو    -14

أي أعراض أخرى تتصل بنقص معدالت هرمون   

التيستوستريون؟  

c ال  c نعم     

عوامل الخطر غري القابلة للتعديل – ما ال تستطيع تغيريه!
هي عوامل الخطر التي يولد بها اإلنسان وال يستطيع تغيريها. إال أنه من املهم أن تكون عىل وعي بتلك العوامل 

ليك تتخذ الخطوات الالزمة للحد من فقدان معادن العظام.

اختبار قياس املخاطر يف دقيقة واحدة
لعظامكمن املؤسسة الدولية لهشاشة العظام  الصحية  الحالة  فهم  يف  ملساعدتك  سهاًل   سؤااًل   19



هل تفرط يف رشب الكحول بصفة منتظمة ومبا يتجاوز    -15

الحدود اآلمنة لتناول الكحوليات )أكرث من وحدتني يوميًا(؟  

c ال  c نعم     

هل تدخن يف الوقت الحايل، أو سبق أن كنت مدخًنا؟   -16

c ال  c نعم     

هل معدل مامرسة النشاط الريايض اليومي أقل من 30 دقيقة    -17

يوميًا )األعامل املنزلية، رعاية الحديقة، امليش، الجري، أو غري   

ذلك(؟  

c ال  c نعم     

هل تتجنب رشب اللنب أو تناول منتجات األلبان؟ أو هل    -18

تعاين الحساسية تجاه تناول تلك املنتجات، دون أن   

تستعيض عن ذلك بتناول املكمالت الغذائية التي تحتوي   

عىل الكالسيوم؟   

c ال  c نعم     

هل تقيض أقل من 10 دقائق يوميًا بالخارج يف الهواء الطلق    -19

)مع تعرض جزء من جسدك ألشعة الشمس(، دون أن   

تستعيض عن ذلك بتناول املكمالت الغذائية التي تحتوي   

عىل فيتامني د؟   

c ال  c نعم     

لعظامك الصحية  الحالة  فهم  يف  ملساعدتك  سهاًل   سؤااًل   19

عوامل الخطر املرتتبة عىل منط الحياة - ما تستطيع تغيريه!
هي عوامل الخطر القابلة للتعديل التي تنشأ أساًسا بسبب الحمية الغذائية أو الخيارات املتعلقة بنمط الحياة.

فهم اإلجابات

إذا كنت قد أجبت بـ »نعم« عىل أي من تلك األسئلة، فهذا ال يعني إصابتك بهشاشة العظام. فاألجوبة بنعم تعني أن 

لديك عوامل خطر مثبتة رسيريًا قد تؤدي إىل إصابتك بهشاشة العظام أو التعرض للكسور. 

يُرجى إطالع طبيبك الخاص عىل نتيجة هذا االختبار الذي يقيس معدل الخطر وقد ينصحك بإجراء تقييم املخاطر 

 ®FRAXR

)وهو متوفر عىل املوقع اإللكرتوين: www.shef.ac.uk/FRAX( و/أو إجراء اختبار قياس كثافة املعادن يف العظام، كام 

سينصحك الطبيب باتباع العالج املُوىص به، إن تطلب األمر ذلك.

حتى يف حالة عدم وجود أي عوامل للخطر أو وجود القليل منها فحسب، فيجب أن تناقش األمور املتعلقة بصحة عظامك 

مع طبيبك الخاص ومراقبة ما قد يطرأ من مخاطر يف املستقبل. 

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول هشاشة العظام وكيفية تحسني صحة عظامك، يُرجى االتصال بالجمعية الوطنية 

.www.iofbonehealth.org :لهشاشة العظام القريبة منك أو زيارة املوقع اإللكرتوين التايل

ملحوظة: يهدف هذا االختبار إىل رفع الوعي بشأن عوامل الخطر املؤدية لإلصابة بهشاشة العظام. وهو اختبار غري موثق 

علمًيا. 



www.facebook.com/worldosteoporosisday
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اليوم العاملي لهشاشة العظام 20 أكتوبر  |  أحب عظامك

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول مرض هشاشة العظام، استرش املؤسسة الطبية املحلية لرعاية مرىض 

هشاشة العظام. وميكنكم العثور عىل قامئة بأسامء املؤسسات عىل املوقع اإللكرتوين التايل:

 www.iofbonehealth.org 

كام تتوفر املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين الخاص باليوم العاملي لهشاشة العظام: 

www.worldosteoporosisday.org

أِحــــــــباليوم العالمي لترقق العظم 
أكتوبر  عظــــامك

َمن املرأة التي تُعد إحدى #النساء من حديد بالنسبة لك؟ رشحي 

إحدى النساء التي تُعد مثااًل حقيقًيا عىل املرأة الحديدية ملا تتمتع به من إرصار 

وعزمية وقوة، سواء من الداخل أو الخارج. وكل شهر سُتنرش ملحة عن حياة 

واحدة من املرشحات من هؤالء النساء الحديديات.


