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     هشاشة العظام        
  ثؤٔٙب ٔمص غ١ش  ٘شبشخ اٌؼظبَرؼشف                  

غج١ؼٟ فٟ اٌىضبفخ اٌؼظ١ّخ ٚاسرذاد فٟ ٔٛػ١خ 

 .الثخ ٚاٌمٛحـــــإٌغ١ظ اٌؼظّٟ ِٓ ح١ش اٌص

اٌؼظبَ فٟ اٌحبٌخ اٌطج١ؼخ رشجٗ لطؼخ اإلعفٕظ 

راد اٌّغبِبد اٌصغ١شح، أِب فٟ حبٌخ  

اٌٙشبشخ ٠مً ػذد اٌّغبِبد ٚرىجش ثبٌحغُ 

٠ٚىزغت اٌؼظُ ِظٙشاً ِضمجبً ٚظؼ١فبً ٠ٚصجح 

  .لبثً ٌٍزآوً ٚعًٙ اٌىغش

اٌصبِذ اٌزٞ  عّٝ ثبٌّشضٞ٘شبشخ اٌؼظبَ 

٠ٕشؤ ثذْٚ عبثك أزاس ٚثذْٚ أٌُ ٚأٚي 

أػشاظٗ حذٚس اٌىغٛس، ٌزٌه فبٔٗ ِٓ 

اٌعشٚسٞ عذاُ أْ ٔجٕٟ ػظبِبً ل٠ٛخً فٟ 

 .شجبثٕب ٚٔحبفع ػ١ٍٙب ِغ رمذَ اٌؼّش

اٌؼظبَ األوضش ػشظخً ٌٍىغش فٟ اٌّشظٝ 

ػظُ اٌفخز، : اٌّصبث١ٓ ثٙشبشخ اٌؼظبَ ٟ٘

ػظُ اٌٛسن، ػظُ اٌغبػذ فٛق اٌشعغ 

 .ِجبششحً ٚفمشاد اٌؼّٛد اٌفمشٞ

                           إعداد 
 إميان عبد الىهاب سلمان       .د.م

ح ــــــم مالــم ابحهاج كاظ.م            
 فزع العلىم الطبية واألساسية

 
 



 

 إٌزبئظ اٌشبئؼخ أوضش ٘ٛ العمود الفقريٌٚذٜ اٌشعبي، وّب ٌٍٕغبء، فبْ وغش 

 . ٌٙشبشخ اٌؼظبَ

 .سثّب ٠ىْٛ اٌذ١ًٌ األٚحذ ػٍٝ أعغبغ ػظبَ اٌفمشادللطول ٚاٌزٕبلص اٌزذس٠غٟ 

الخصر  اٌّؼٙٛدح ٚ االنتصاب المنحنيةٚفٟ اٌحبالد اٌّزمذِخ ٌٍّشض فبْ ٚظؼ١خ 

 .ش١شاْ اٌٝ ٚعٛد وغش فٟ اٌؼّٛد اٌفمشٞ ثغجت ٘شبشخ اٌؼظبَٞ البارز

 .dowager's humpحذثخ دٚاغش  ةٌٚذٜ إٌغبء رغّٝ ٘زٖ اٌزشٛ٘بد    

 

 

 

 

 

 

 

 

أوىاع هشاشة العظام 
 ٠شًّ اخزضاال عش٠ؼب فٟ وزٍخ اٌؼظبَ ٠ٚحذس ٌذٜ اٌغ١ذاد ثؼذ   النوع األول

 . اٌشٙش٠خ ٔز١غخ ٌٕمص ٘شِْٛ االعزشٚع١ٓ فٟ اٌغغُاٌذٚسحأمطبع 

 ٠ٚحذس ٔز١غخ غج١ؼ١خ سن الشيخوخة ٠غّٝ ٘شبشخ اٌؼظبَ فٟ النوع الثاني

 .ٌٍزمذَ فٟ اٌؼّش

٠حذس فٟ ٘زا إٌٛع اخزضاي رذس٠غٟ فٟ وزٍخ اٌؼظبَ وّب ٠شعغ اٌٝ حذٚس 

اخزضاي فٟ ػذد ٚٚظ١فخ اٌخال٠ب اٌزٟ رجٕٟ اٌؼظبَ ٚوزٌه فٟ ٔشبغ ػ١ٍّخ ثٕبء 

 . اٌؼظبَ فٟ عٓ اٌش١خٛخخ



 مسببات داء هشاشة العظام
اال أٔٗ رٛعذ ،رحصً ٘شبشخ اٌؼظبَ ِغ رمذَ اٌؼّش، خبصخ فٟ إٌغبء 

  :ػٛاًِ خطٛسح رغبسع ثٙشبشخ اٌؼظبَ ٚ ِٕٙب

   العىامل الىراثية: أووًال 

 رٚٚ األعغبَ اٌصغ١شح ٚ إٌح١ٍخ.  

 رٚٚ عٓ ا١ٌؤط اٌّجىش فٟ إٌغبء.  

 اٌزبس٠خ اٌؼبئٍٟ ٌٛعٛد ٘شبشخ اٌؼظبَ فٟ أفشاد اٌؼبئٍخ.  

  ِٓ األفبسلخاألٚسث١ْٛ ٚا٢ع٠ٛ١ْٛ أوضش رؼشظبً ٌإلصبثخ.  

  العىامل الغذائية: ثاوياًال 
ِٓ خالي رغز٠خ ع١ئخ  (D)فغبٌجبً ِب ٠ىْٛ غزاإٔب فبلذاً ٌٍىبٌغ١َٛ ٌٚف١زب١ِٓ 

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ لٍخ اٌؼظُ اٌّزغذد ٚوضشح اٌىبٌغ١َٛ اٌّزغشة خبسط اٌؼظُ اٌٝ 

 .اٌذَ ١ٌؼٛض ػٓ إٌمص

 ِٓ اٌغزاء أٚ لٍخ اٌزؼشض ٌٍشّظ ٠ض٠ذ ِٓ احزّبي Dاْ ٔمص ف١زب١ِٓ 

  .اإلصبثخ ثٙزا اٌّشض

(            اٌج١جغٟ ٚاٌىٛال)وزٌه اإلوضبس ِٓ ششة اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ ِضً 

ن ػاللخ يٕ٘برئدٞ اٌٝ اإلصبثخ ثٙشبشخ اٌؼظُ الْ اٌذساعبد اٌحذ٠ضخ أصجزذ 

.  غشد٠خ ث١ٓ رٕبٚي اٌج١جغٟ ٚص٠بدح احزّبي اإلصبثخ ثبٌٙشبشخ

 



 

  حىلـــدور الحد ني و الك:  امساًال 

أظٙشد األثحبس أْ وضبفخ ػظبَ اٌّذخ١ٕٓ   

 ششٚثبدــوّب أْ اٌُ. ألً ِٓ غ١ش اٌّذخ١ٕٓ

  .ظبَـــــاٌىح١ٌٛخ رئدٞ اٌٝ ظؼف وضبفخ اٌغ

  يز األدويةــــجأخ: سادساًال 
٠ئصش ػذد ِٓ األد٠ٚخ عٍجبً فٟ وضبفخ اٌؼظبَ 

ِٚٓ ٘زٖ األد٠ٚخ . ٠ٚض٠ذ احزّبي اٌىغٛس

ِشوجبد اٌىٛسرضْٚ ٚأد٠ٚخ اٌغذح اٌذسل١خ 

اٌغشغبٔبد ِٚعبداد  ٚا١ٌٙجبس٠ٓ ٚأد٠ٚخ 

 ٚاٌحزس اٌح١طخ  اخز عت ٌٞزا . اٌصشع

  .ػٕذ أخز ٘زٖ األد٠ٚخ ٌّذح غ٠ٍٛخ

   األمزاض و هشاشة العظام: سابعاًال  
رئصش ثؼط األِشاض عٍجبً ػٍٝ وضبفخ 

اٌؼظبَ، وّب فٟ ثؼط أِشاض اٌغٙبص 

 ِضً اٌغّٕخ ٚداء اٌغىشٞ اٌٙعّٟ

ٚأِشاض اٌمٍت ٚاٌششا١٠ٓ ٚاٌفشً اٌىٍٛٞ 

.              اٌّضِٓ

ٚأِشاض اٌغذد وض٠بدح افشاص اٌغذح 

ٚال ٕٔغٝ أْ ػ١ٍّبد اعزئصبي  .اٌذسل١خ

اٌّجب٠ط ثبٌٕغبء رغبسع فٟ اإلصبثخ ثذاء 

  .٘شبشخ اٌؼظبَ



 الىقاية مه هشاشة العظام
 ِٓ  اٌغغُ غشق اٌٛلب٠خ رجذأ ِٓ فزشح اٌطفٌٛخ ٚوٍّب وبْ ِخضْٚأفعً

 ٚ ٌٍٛلب٠خ ِٓ ٘شبشخ  اوجش وٍّب أخفعذ ٔغجخ  اٌٙشبشخ ِغ رمذَ اٌؼّشاَاٌؼع

: اٌؼظبَ ٕ٘بن ػٛاًِ ِٕٚٙب 

  ٌّٓششٚثبد اٌىح١ٌٛخ ٚااٌزذخ١ٓاٌزٛلف ػ. 

  ٓرٕبٚي األغز٠خ اٌصح١خ اٌزٟ رحزٛٞ ػٍٝ  ػٕصش اٌىبٌغ١َٛ  ٚوزٌه  ف١زب١ِ

 . ٌذٚسٖ اٌىج١ش فٟ ثٕبء اٌؼظُ  (د)

 ٌزّبس٠ٓ اٌش٠بظ١خ ثبٔزظبَِّبسعخ  ا. 

 اٌزٛلف ػٓ ِّبسعخ اٌح١ّخ اٌشذ٠ذح. 

  ُاعزشبسح اٌطج١ت فٟ حبٌخ ا٢َ اٌظٙش أٚ أحٕبء اٌغغ. 

 

 اخلالصة
  اٌٛخ١ّخ أظشاسٖ اٌٛػٟ أل١ّ٘خ ِشض ٘شبشخ اٌؼظبَ ٌزغٕت.  

 ُع١ٍ ٍُ   .اٌٛػٟ أل١ّ٘خ اٌؼظبَ اٌغ١ٍّخ ٌغغ

  رغٕجٙب ٚاٌٛػٟ ٌّغججبد اٌٙشبشخ.  

 اٌٛػٟ أل١ّ٘خ ػذَ رٕبٚي اٌؼالط لجً اٌزشخ١ص .  

   اٌٛػٟ ٌم١بط دسعخ ٘شبشخ اٌؼظبَ ثذلخ ثبٌّشاوض اٌّزخصصخ فمػ   

 . اٌذسعخ اظبفخً اٌٝ اٌؼٛاًِ األخشٜثبخزالفألْ اٌؼالط ٠خزٍف 

 

 


