٥
العظ ��ام من اأ�صفل العم ��ود الفقري ويف الورك ,وهما املنطقتان االأكرث عر�صة للك�صور الناجتة
عن هذا املر�ض.
الت�صخي�ض يكون من االأعرا�ض با�صتخدام:
جهاز مقيا�ض كثافة العظام (باملوجات ال�صوتية).
اختبار فح�ض كثافة العظام (.)dexa

٦
•عدم اإرتداء املالب�ض الطويلة.
•يجب احلذر عند تناول االأدوية التي ت�صبب نعا�ض اأو دوار.
•جتنب التمرينات الريا�صية العنيفة اأو حمل االأ�صياء الثقيلة.
كيفية العالﺝ من مرض هشاشة العظام:

•تن ��اول اأدوي ��ة خا�صة بو�صفه من الطبي ��ب املعالج ح�صب ما يراه منا�ص ��ب حلالة املري�ض,
وهذه االأدوية ت�صمل:
•هرمون الكال�صيتونني :يحاف على م�صتوى الكال�صيوم يف الدم.
•عقار البي�صف�صفونيت.
•الكال�صيوم.
•فيتامني د الن�صط.
•الفلور.
•هرمون االإ�صروجني.
•موؤثرات م�صتقبالت االإ�صروجني املنتقاة.

الدراﺳاﺕ السابقة حوﻝ هشاشة العظام:
الوقاية والعالﺝ من مرض هشاشة العظام
كيفية الوقاية من هشاشة العظام؟
 .1تناول الغذاء ال�صحي املتوازن والغني بالعنا�صر الغذائية( الكال�صيوم ,الف�صفور ,فيتامني

د ,البوتينات ,ال�صوديوم ,فيتامني ك ,فيتامني ج ,فيتامني ب ,6املان�صيوم ,املنجنيز,
الزنك ,النحا�ض ,البورون ,االإ�صروجينات النباتية).

� .2ص ��ني ط احلي ��اة واملعي�صة وذلك بتعدي ��ل ال�صلوكيات اخلاط�� ة وا�صتمرار ال�صحيح
منها ,مثل (ممار�صة الريا�صة ,واجتناب امل�صروبات الكحولية والتدخني ,وجتنب ال�صقوط
واالن ��زالق ,اأجراء قيا�ض كثافة العظ ��ام ,التعر�ض املبا�صر الأ�صع ��ة ال�صم�ض ,االمتناع عن
االإكثار من تناول املنبهات (ال�صاي والقهوة) الأنها تعوق امت�صا�ض الكال�صيوم ,ا�صتخدام
الهرمونات البديلة عند الو�صول ل�صن الياأ�ض ت اإ�صراف طبي).
نﺼاﺋﺢ للمﺼاﺏ بهشاشة العظام لتجنﺐ السقوﻁ:

•جتنب االنحن ��اء باجل�صم اإىل االأمام ,واملحافظة على ا�صتقام ��ة الظهر وثني الركبة عند
حمل االأ�صياء.
•عدم ترك اأ�صياء على االأر�ض قد توؤدي اإىل تعرث املري�ض بها.
•عدم رفع القدم لغ�صلها يف احلو�ض عند الو�صوء.
•ا�صتعمال اأحذية مريحة ومنخف�صة ذات نعل من املطاط مثل االأحذية الريا�صية.
•يف�صل ا�صتعانة املري�ض بع�صي يف حالة �صعوبة التوازن.

•اإن اله�صا�ص ��ة يف ال�صعودي ��ة ودول اخلليج تكون اأكرث انت�صار م ��ن الدول الغربية ,وخا�صة
ال�صي ��دات فوق �صن ال�  ,50وه ��ذا ب�صبب قلة تناول احلليب ومنتجاته وقلة التعر�ض الأ�صعة
ال�صم�ض ,وكذلك قلة الن�صاط احلركي.
•اأن ه�صا�ص ��ة العظ ��ام ت�صيب حوايل  ٪,33م ��ن الرجال ,و ٪5,م ��ن الن�صاء فوق �صن
اخلم�صني عاما من اأفراد املجتمع ال�صعودي ,وتعتب هذه الن�صبة عالية ,خا�صة يف الرجال,
مقارنة ببع�ض املجتمعات االأخرى يف كل من اأوروبا والواليات املتحدة االأمريكية.
•قام ��ت جمموعة من الباحث ��ني من جامعة جوتينب ��رج العريقة بال�صوي ��د باإجراء درا�صة
ملعرف ��ة اآثار التدخني على �صحة العظ ��ام يف الرجال .وقد �صملت الدرا�صة اآالف املدخنني
و فيه ��ا قيا�ض كثافة العظام لدى هوؤالء االأ�صخا� ��ض ومقارنتها بكثافة العظام عند ر
املدخن ��ني .وقد اأظهرت الدرا�صة مبا ال يدع جما ًال لل�صك باأن املدخنني من الرجال تزداد
لديه ��م عملية نخ ��ر العظام وتزداد ن�صبة ه�صا�صة العظام ل ��دى الذكور ال�صباب املدخنني
واأن ��ه مع م ��رور الوقت تزداد ه ��ذه الن�صبة لت�صبح مر� ��ض ه�صا�صة العظ ��ام ال�صديد بكل
م�صاكل ��ه وم�صاعفاته املحتملة .وهذه النتائج تاأت ��ي تكميلية لدرا�صات �صابقة  اإجراوؤها
عل ��ى الن�صاء والفتيات واأظهرت نف� ��ض النتائج واالآثار ال�صلبية للتدخني على �صحة الهيكل
العظمي .وقد اأو�صت الدرا�صة مبحاولة االقالع عن التدخني طبع ًا واأي�ص ًا ب�صرورة اإجراء
فح�ض مبكر لكثافة العظام لفة املدخنني واملدخنات من ال�صباب.

الدراﺳاﺕ الﺤديثة:
•ك�صف ��ت درا�ص ��ة حديثة ,اأزت �صمن كر�صي االأمر متعب ب ��ن عبدا الأبحاث ه�صا�صة

العظ ��ام بكلية العلوم يف جامعة امللك �صعود ,اأن تعر� ��ض ج�صم االإن�صان لل�صم�ض يف ف�صل
كاف للوقاية من نق� ��ض فيتامني (د) طوال الع ��ام امل�صبب نق�صه
ال�صت ��اء ب�صكل يوم ��يٍ ,
له�صا�صة العظام( .اجلمعية ال�صعودية له�صا�صة العظام.)01 ,
•وجد اأن ممار�صة الن�صاط البدن ي�صاعد يف الوقاية من ه�صا�صة العظام عن طريق زيادة
القوة الق�صوي للعظام ,ويتحقق ذلك عادة يف ال�صن املبكرة ,فعند ممار�صة �صغار ال�صن
من ال�صباب للن�صاط البدن ينتج عنه و يف كثافة العظام ب�صكل كبر يقل عنده اإحتمال
ك�صرها اأو اإ�صابتها ,وعند تقدم العمر يقل تكوين العظام ,ومبا اأن هوؤالء االأفراد ميتازون
بكثاف ��ة عالية للعظام يف �صغر �صنهم فاإنهم ي�صحبون من ذلك الر�صيد عند تقدم العمر.
(الن�صاط الريا�صي وه�صا�صة العظام ,جامعة اأم القرى.)016 ,

۷
الخاتمة:

•ه�صا�صة العظام مر�ض ميكن تفاديه وال يعتب نتيجة حتمية لكب ال�صن.
•مرحلة الطفولة واملراهقة تعتب من املراحل الهامة لبناء عظام �صليمة وقوية.
•الك�صور الناجمة عن اله�صا�صة قد تكون خطرة جد ًا لذلك الوقاية هي االأ�صا�ض.
•اإن التغذي ��ة ال�صليمة ومزاولة الريا�صة ب�صورة منتظم ��ة يف جميع مراحل العمر هي خر
و�صيلة لتقوية العظام.
•لق ��د راأينا كي ��ف اأن اأ�صخا�ص ًا عديدي ��ن ي�صابون به�صا�صة العظام ,وكي ��ف اأن الك�صور قد
يك ��ون لها اآثار مدمرة على احلياة العادية ,وراأينا اأي�ص ًا مدى اأهمية هرمون االإ�صروجني
االأنث ��وي للعظام وكيف اأن نق� ��ض كمية االإ�صروجني هو اأحد عوام ��ل املخاطرة الرئي�صية
حلدوث ه�صا�صة العظام.
•ف� �اإن ه�صا�ص ��ة العظام ق ��د متثل اط ��رة �صديدة على �صح ��ة املري�صة ,ب ��ل واأي�ص ًا على
حياتها ,وال تظن اأبد ًا اأن الوقت ال زال مبكر ًا للبدء يف حماية عظامها ,حتى اإذا كانت قد
تخطت �صن الياأ�ض ,واإذا  الت�صخي�ض باأنها م�صابة به�صا�صة العظام اأو اإذا كانت بالفعل
قد تعر�صت لك�صر يف اإحدى عظامها ,فمن املهم اأن تعمل فور ًا على منع تدهور املر�ض.

هل أنﺖ معرضة لهشاشة العظام:

اأعريف نف�صك ,هل اأنت معر�صة لهذا املر�ض املعيق الذي يوؤدي اإىل ت�صوهات يف اجل�صم وك�صور
يف العمود الفقري ,احلو�ض ,الر�صغ ,اأو االأ�صالع وباقي العظام.
اأجيبي على االأ�صلة التالية لتحددي مدى اإمكانية تعر�صك لهذا املر�ض:
•هل اأنت اأنثى
•هل اأنت يف �صن الياأ�ض
•هل انقطعت الدورة لديك مبكر ًا اأو هل انقطعت الدورة لديك ب�صبب جراحي
•هل اأنت من بالد ال�صرق اأو اأ�صيا اأو هل حجم ج�صمك �صغر ًا
•هل يوجد يف العائلة من لديه �صعف العظام
•هل ذاوؤك قليل مب�صادر الكال�صيوم
•هل ن�صاطك اجل�صمان قليل
•هل تدخن ال�صجائر اأو ت�صرب الكحول
•هل تتناول اأدوية الكورتيزون اأو اأدوية معاجلة االأورام او اأدوية الغدة الدرقية
•كلما زادت اإجاباتك ب (نعم)  ,كلما زادت خطورة تعر�صك لهذا املر�ض املعيق.
•ا�صت�صر طبيبك مبكر ًا وابداأ بالتغذية ال�صحيحة والريا�صة واأقلع عن التدخني.
المراﺟﻊ

البوفي�ص ��ورة جولييت اأ .كومبو�ص ;زينب منعم )013( ,ه�صا�صة العظام – فهر�صة مكتبة
امللك فهد الوطنية.
كتاب تغذية �صحية مدى احلياة ( ,)01مكتبة لبنان نا�صرون.
ح�صن ,نا�صر ( )00ترقق العظام وتخلخلها – دار ابن النفي�ض.
العر�صاوي ,مد �صالح ( )00مر�ض ه�صا�صة العظام يف ال�صعودية.
الن�صاط الريا�صي وه�صا�صة العظام ,جامعة اأم القرى.)016( ,
Dr. Lani Simpson, No-Nonsence Bone Health Guide, 2014.

الــجــمــعــيــة
الســـعوﺩية
لــلــﻐــــــــﺬاﺀ
والــتــﻐــﺬيــة

هشاشة
العظـام
�عد�د �أخ�شائية �لتغذية
نوف عبد�ل�شكور �لهو�شاو

1
الهدف:
•التعريف مبر�ض ه�شا�شة العظام وبيان مدى �أهميته وخطورته.
•التعرف على �أنواع ه�شا�شة العظام.
•التعرف على �أ�سباب حدوثه.
•التعرف على �أ�ساليب الوقاية والعالج منه.
•ذكر الن�صائح واالر�شادات لكيفية التعامل مع هذا املر�ض.
•ذكر طرق ت�شخي�ص مر�ض ه�شا�شة العظام.

2
نشأة مرض هشاشة العظام:

�إن العظام  -على عك�س ما قد تبدو عليه � -أع�ضاء ن�شطة وحيوية� ،إذ �أنها متر طوال الوقت مبا
ي�سم ��ى (� )Bone Remodelingأي هدم و�إعادة بناء العظام ،وتقوم بها خاليا متخ�ص�صة,
وتب ��د�أ العملي ��ة بهدم جزء من العظام القدمية �أو التالفة ث ��م �إعادة بنائها من جديد ,وعملية
بن ��اء وهدم العظ ��ام هي عملية م�ستم ��رة طوال عمر الإن�س ��ان ولكن يف ف�ت�رة الطفولة وحتى
عم ��ر ال�شباب تتغلب عملية البناء على عملي ��ة الهدم ،م�سببة زيادة م�ضطردة يف طول وكثافة
العظام ،وي�ستمر ذلك النمو حتى �سن الأربعني.

3
النوع الثاين :ه�شا�شة العظام يف �سن ال�شيخوخة
وه ��و ناجت عن كرب ال�سن حيث تقل عدد وفاعلية اخلاليا العظمية البانية ,وهذا ال يعني زيادة
فاعلي ��ة اخلاليا العظمي ��ة الهادمة ,وهذا النوع مرتبط باحلي ��اة املعي�شية اخلاملة وقلة تناول
الكال�سيوم.

الفرق بين العظام:

العظ ��ام يف احلال ��ة الطبيعي ��ة ت�شبه قطع ��ة الإ�سفنج املل ��يء بامل�سامات ال�صغ�ي�رة .ويف حالة
الإ�صاب ��ة به�شا�ش ��ة العظام يقل ع ��دد امل�سامات ويك�ب�ر وت�صبح العظام �أك�ث�ر ه�شا�شة وتفقد
�صالبته ��ا ،وبالتايل ف�إنها ميكن �أن تنك�سر مبنتهى ال�سهولة .والعظام الأكرث عر�ضة للك�سر يف
املر�ض ��ى امل�صابني به�شا�شة العظام ه ��ي الورك والفخذ ،ال�ساعد  -عادة فوق الر�سغ مبا�شرة
 -والعمود الفقري.

المقدمة
تعت�بر ه�شا�ش��ة العظ��ام من امل�ش��كالت ال�صحي��ة املنت�شرة ب�ش��كل وا�سع يف الغ��رب ,وبد�أ
انت�شاره��ا ب�شكل �سريع جدا يف البالد العربية ,وذلك ب�سبب ا�ضطراب �سلوكيات التوجه
ال�صح��ي للحي��اة وارتفاع �أع��داد امل�سنني ,وقلة ا�سته�لاك الأطعمة الغني��ة بالكال�سيوم
وقل��ة التعر���ض لأ�شع��ة ال�شم���س ,وانخفا���ض م�ست��وى الن�شاط الب��دين ب�سب��ب و�سائل
الرفاهي��ة وا�ستخدام الآالت مثل ال�سيارات والقط��ارات والأجهزة املنزلية ،وهو ي�صيب
الن�ساء �أكرث من الرجال.
أو ً
ال :ما هي هشاشة العظام:

ه�شا�ش ��ة العظ ��ام هي حالة مر�ضية تقل فيها كثافة العظام مبعنى نق�صان يف مكونات العظام
م ��ن �أم�ل�اح الكال�سيوم و�ألي ��اف الكوالجني فتقل كمي ��ة العظم وت�ضعف �صالبت ��ه مما يعر�ض
امل�ص ��اب للم�ضاعفات ,و�أه ��م هذه امل�ضاعفات ح ��دوث ك�سر عند التعر� ��ض لأي �إ�صابة حتى
الب�سيطة منها ,كالوقوع على الأر�ض نتيجة التعرث يف امل�شي.
مفهوم مرض هـشاشة العظام:

ه ��و زي ��ادة يف م�سام ��ات العظم وتدهور بنيت ��ه الدقيقة ونق� ��ص كتلته ما يجع ��ل العظام ه�شة
�ضعيفة �سهلة الك�سر ال تتحمل الإ�صابات حتى لو كانت خفيفة.
�إ�شارات قر�آنية متعلقة مبر�ض ه�شا�شة العظام:
كب �س ُّن ��ه ورقَّ عظ ُمه
يق ��ول �سبحان ��ه وتع ��اىل على ل�سان �سيدن ��ا زكريا عليه ال�س�ل�ام ،بعدما رُ
وا�شت ��اق لولد ي�أن�س به وتقر به عينهَ ( ,ق َال َر ِّب �إِ يِّن وَهَ نَ ا ْل َع ْظ ُم مِ ِّني َو ْ
ا�ش َت َع َل ال َّر�أْ ُ�س �شَ ْيب ًا َو مَ ْل
�أَ ُكن ِبد َُعائ َِك َر ِّب �شَ ِق ّي ًا).
�إن عب ��ارة (وَهَ نَ ال َع ْظ ُم) تعرب عن وجود �ضعف يف العظام نتيجة تقدم ال�سن .وكلمة) وهن)
ت�ش�ي�ر �إىل نق�ص ��ان متانة و�صالبة العظام ,وهذا ما نراه يف احلقائ ��ق العلمية املتعلقة بعالقة
كثافة العظم مع العمر وتقدمه.

�أو ًال :ه�شا�شة العظام الأولية
متثل �أكرث من  ٪80من جمموعة الإ�صابة باله�شا�شة ,وتنق�سم �إىل:
الن ��وع الأول :ي�صي ��ب الن�س ��اء �أكرث من الرجال بن�سب ��ة  ,1 : 6ويحدث ب�سب ��ب نق�ص هرمون
الإ�سرتوجني ,وحدوث الك�سور يف فقرات العمود الفقري ,وال يرتبط باملتناول من الكال�سيوم.

•زيادة تناول فيتامني �أ :زيادة املتناول لفرتات طويلة تقلل كثافة العظام.
ثالث ًا :عوامل مر�ضية �أو تناول بع�ض الأدوية:
•�أدوي ��ة الكرتيزون :تقلل من امت�صا�ص الكال�سي ��وم يف الأمعاء ,وتزيد من فقد الكال�سيوم
يف البول ,وتقلل كثافة العظام.
•�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي و�سوء االمت�صا�ص.
•الف�شل الكلوي املزمن.
•زيادة ن�شاط الغدة الدرقية.
•زيادة ن�شاط الغدد جارات الدرقية.
•�أدوية عالج ال�صرع.
•ا�ستعمال مذيبات �أو م�سيالت الدم :الهيبارين.
عالقة األحماض الدهنية وهشاشة العظام:

ثاني ًا :ه�شا�شة العظام الثانوية
وه ��ي ن ��اجت عن مر�ض معني �أو ا�ضط ��راب يف توازن الكال�سيوم الذي ي� ��ؤدي �إىل �سرعة فقدان
كثاف ��ة و�صالبة العظ ��ام ,ويرجع �أهم �أ�سبابه ��ا �إىل الزيادة يف تناول الكورتي ��زون وم�شتقاته,
وكذل ��ك تناول م�ضادات ال�صرع ,وزيادة هرم ��ون الغدة الدرقية ,وبع�ض الأمرا�ض الوراثية �أو
ال�سرطانية �أو �أمرا�ض الكبد �أو الكلى.
العوامل التي تزيد من خطورة التعرض لهشاشة
العظام:

أنواع هشاشة العظام
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�أو ًال :عوامل تتعلق باملري�ض:
•اجلن�س :الن�ساء �أكرث �إ�صابة من الرجال بن�سبة .1 : 6
•العمر :تزيد ن�سبة احلدوث بعد �سن .50
•العرق :العرق القوقازي (الأبي�ض) والآ�سيوي �أكرث عر�ضه للإ�صابة.
•انقطاع الطمث املبكر :تزيد من ن�سبة الإ�صابة.
•�إزالة املبي�ضني :تزيد من احتمال الإ�صابة.
•عامل الوراثة :تزداد ن�سبة الإ�صابة يف حالة وجود �أحد �أفراد الأ�سرة م�صاب ًا باملر�ض.
•احلم ��ل �أكرث من ثالث مرات عل ��ى التوايل حيث �أنه ي�ؤدى �إىل نق�ص فى الكال�سيوم املتاح
حليوي ��ة العظام ،خا�ص ��ة عندما يكون م�صحوب ًا بنق�ص فى كمي ��ة الكال�سيوم الذى تتلقاه
الأم فى وجباتها �أو ك�أدوية ،وهذا بدوره ي�ؤدى �إىل ه�شا�شة العظام.
•انخفا�ض الوزن :تزيد ن�سبة الإ�صابة عند الذين يعانون من النحافة.
ثاني ًا :عوامل تتعلق بنمط احلياة:
قلة التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س :فيقل ت�صنيع فيتامني د من اجللد وهذا ي�ؤدي �إىل زيادة الإ�صابة
باملر�ض.
•بع� ��ض اال�ضطرابات التغذوية :تزداد الإ�صابة يف حال ��ة فقدان ال�شهية وذلك ب�سبب عدم
تناول كمية كافية من العنا�صر الغذائية.
•قلة احلركة والن�شاط البدين :ت�ساعد الأن�شطة الريا�ضية على تكوين العظام وتقويتها.
•التدخ�ي�ن :ل ��ه ت�أثري مبا�شر و�سام عل ��ى اخلاليا العظمية البانية ,وكذل ��ك يقلل من ن�سبة
الهرمونات الأنثوية والذكورية.
•تعاطي الكحوليات :مادة �سامة ت�ؤثر على الأن�سجة العظمية وتقلل كثافة العظام.
•تن ��اول امل�شروبات الغني ��ة بالكافيني :تناولها بكميات كبرية ولف�ت�رات طويلة يزيد فر�صة
الإ�صابة.

�ات كافية من بع�ض
تُ�ش�ي�ر بع� �ُ�ض الدرا�س ��ات �إىل �أنَّ الأ�شخا�صَ الذي ��ن ال يح�صلون على ك ِّمي � ٍ
الأحما� ��ض الدهني ��ة الأ�سا�سي ��ة ،هم �أكرث عر�ض ٌة لفق ��دان ن�سيج العظ ��ام ُمقارن ًة مبن لديهم
جريت على الن�ساء املُ�صابات به�شا�شة
ُمع� �دَّالتٌ طبيعية من الأحما�ض الدهنية .ويف درا�س� � ٍة �أُ ِ
العظام ،وجتاوزت �أعمارهنَّ � 65سنة ،ف�إنَّ الالتي تناولن ُمك ِّمالت حم�ض دوكو�ساهيك�سانويك
 DHAوحم� ��ض جا َّما لينولينيك كنَّ �أق َّل عر�ض ًة للإ�صاب ��ة بنق�ص ن�سيج العظام على مدى 3
�سن ��وات ُمقارن ًة بالالتي تلقَّني الع�ل�اج الوهمي .كما ظهر على العديد من ه�ؤالء الن�ساء زياد ٌة
يف كثافة العظام.
أعراض هشاشة العظام:

�1 .1آالم يف الظه ��ر� :إن العظم الإ�سفنج ��ي املوجود يف الفقرات يت�أثر به�شا�شة العظام ونق�ص
الكتلة العظمية ,لذلك ي�شعر امل�صاب بالآالم نتيجة ت�أثر الفقرات.
 .2 .2ق�ص ��ر القامة وانحناء الظه ��ر :تن�ضغط الفقرات ب�سبب ه�شا�شته ��ا ورقتها وقد ت�سحق
م ��ع ا�ستمرار اله�شا�شة ,وهذا ي�سب ��ب �آالم ًا �شديدة وق�صر يف القام ��ة وانحناء يف العمود
الفقري.
� 3 .3ضيق يف التنف�س.
4 .4ك�سور يف الورك �أو يف العمود الفقري.
5 .5ت�شوهات.
�6 .6ضمور فقرات الظهر.
7 .7التهاب يف منطقة العظام اله�شة.
8 .8بطء عملية ال�شفاء يف حاالت الك�سور.

أكثر مناطق الجسم عرضة للكسور:
•العمود الفقري.
•الورك.
•الر�سغ.
تشخيص مرض الهشاشة:

مر� ��ض ه�شا�شة العظام عادة ال ي�سبب �أمل ًا يف املرحلة املبكرة من املر�ض ,ولهذا فان امل�صابني
ال يعرف ��ون ب�إ�صابتهم حتى تنك�سر �إحدى عظامه ��م ,والت�شخي�ص الدقيق لهذا املر�ض يتطلب
اختبار لقيا�س كثافة العظام .حيث تدل نتائج االختبارات على مدى �صالبة وعلى كتلة العظام
احلالية ومدى �إمكانية حدوث ك�سور.
واالختب ��ار الأكرث �صدق� � ًا و�شيوع ًا لهذا الغر�ض ي�سمى مقيا�س كثاف ��ة العظام ,وهي �آلة مت�سح

