
هل ميكن أن تكون عرضة لخطر اإلصابة بهشاشة العظام والكسور؟

تعرّف عىل ذلك من خالل فحص املخاطر الرسيع والبسيط هذا

http://international.osteoporosis.foundation

ال تدع هشاشة العظام تُؤثر عليك!

تحّدث إىل الطبيب إذا كنت يف خطر



هل تبلغ من العمر 60 عاًما أو أكرث؟
نعم

ال

هل كُرست عظمة يف جسمك بعدما تجاوزت 50 عاًما؟

 إذا كُرست عظمة يف جسمك بسبب سقوط بسيط )من ارتفاع الوقوف(، فقد يكون
 ذلك بسبب هشاشة العظام. فكرس عظمة يف الجسم يُعد من عوامل الخطر الرئيسية

لكرس جديد، ويكون الخطر األعظم يف العامني التاليني

 إذا كنت قد أجبت بنعم عىل سؤالني أو أكرث من األسئلة املذكورة سابقا، فإن إجاباتك تشري إىل
 أنك قد تكون عرضة لعوامل خطر رئيسية تتمثل يف اإلصابة بهشاشة العظام والكسور. ومن

 ثّم فإننا نشجعك عىل طلب تقييم خطر االصابة ومناقشة اسرتاتيجيات الحد من خطر إصابتك
بهشاشة العظام مع الطبيب

هل تعاين من نقص الوزن؟ )مؤرش كتلة الجسم أقل من 19(؟

أقل من 19.0
من 19.1 إىل 24.9
من 25.0 إىل 29.9

أعىل من 30.0

ناقص وزن
طبيعي/صحي

زائد وزن
سمني

الوزن بالكيلوجرام
االرتفاع باملرت2

 مؤرش كتلة الجسم =

الوحدات املرتية

لحساب مؤرش كتلة الجسم إذا كنت ال تعرف ذلك: قيمة مؤرش كتلة الجسم التفسري
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 يُعترب مؤرش كتلة الجسم           اقل من 19 كجم/مرت مربع )أي ما يعادل 19 رطاًل/بوصة
 مربعة( من عوامل خطر اإلصابة بهشاشة العظام. فمن املُمكن أن يؤدي نقص الوزن إىل

 انخفاض مستويات هرمون اإلسرتوجني لدى الفتيات والنساء، مثل فرتة ما بعد انقطاع
 الدورة الشهرية، مام قد يساهم يف اإلصابة مبرض هشاشة العظام. ويف الوقت نفسه، يكون

.األشخاص الضعفاء أكرث عرضة لخطر كسور العظام

)BMI(

 يزداد خطر اإلصابة بهشاشة العظام مع تقدم العمر. فإذا كنت امرأة تبلغ من العمر
 60سنة يزداد خطر اإلصابة بهشاشة العظام مع تقدم العمر عاما أو أكرث، أو رجًل

 يبلغ من العمرً 70 ً 60 العظام يف الفحص التايل، حتى إذا مل يكن لديك أية عوامل
خطورة رسريية أخرى



هل أصيب أحد والديك بكرس يف الفخذ؟

 غالبًا ما يكون قرص القامة ألكرث من 4 سم )1.5 بوصة( لدي البالغني نتيجة كسور
 العمود الفقري بسبب هشاشة العظام. ولكن ليست كل كسور العمود الفقري مؤملة،

مام يعني أن الناس يف بعض األحيان ال يعرفون أّن عندهم كسور يف العمود الفقري

هل تعاين من أي من االضطرابات التالية؟

 إذا كان أحد والديك قد أصيب بكرس يف الفخذ، فقد تكون أنت أكرث عرضة لإلصابة
 بهشاشة العظام والكسور. وإذا كان أحد والديك مصاب بانحناء يف الظهرأو كان لعائلتك

 تاريخ قوي ملرض هشاشة العظام، فقد يكون هذا أيًضا عالمة عىل زيادة خطر إصابتك
بهشاشة العظام

هل تعاين من أي من االضطرابات التالية؟

التهاب املفاصل الرثياين

 تسبب بعض االمراض زيادة خطر اإلصابة بهشاشة العظام والكسور. ويُعرف ذلك باسم
 هشاشة العظام الثانوية. كام ميكن أن تزيد بعض الحاالت من خطر السقوط، مام قد

يؤدي إىل حدوث كسور

رسطان الربوستات أو الثدي

داء السكري

االمراض الكلوية املزمنة

اضطرابات الغدة الدرقية )فرط الدرقية، فرط مجاورات الدرق(

عدم القدرة عىل الحركة

فريوس العوز املناعي البرشي

ال يشء مام سبق

انخفاض هرمون التستوستريون )قصور الغدد التناسلية(

انقطاع الدورة الشهرية املُبكر، توقف الدورة الشهرية، استئصال املبيض

ال أعرف، لكنني سأسأل الطبيب

نعم
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ال أعرف

نعم
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)IBD(أمراض الجهاز الهضمي )داء األمعاء االلتهايب          ، الداء الزالقي(

)COPD(اضطرابات الرئة )مرض االنسداد الرئوي املزمن            (     

)انخفاض هرمون االسرتوجني بسبب قصور الغدد التناسلية(



هل ترشب كميات زائدة من الكحول )أكرث من 3 وحدات يف اليوم( و/ أو تدخن حالًيا؟

 إن رشب الكثري من الكحول يؤثر سلبًا عىل صحة العظام وقد يؤدي أيًضا إىل السقوط
املتكرر، مام يزيد من خطر التعرض للكسور

 سواء كنت مدخًنا يف الوقت الحايل، أو كنت مدخًنا يف املايض، يجب أن تدرك أن
التدخني له تأثري سلبي عىل صحة العظام

هل عولجت من قبل بأي من األدوية التالية؟

الجلوكوكورتيكويدات، أو “الستريويدات”، املستخدمة لعالج االلتهابات )مثل بريدنيزون(

 إن االستخدام الطويل األمد لبعض العالجات قد يزيد من ضعف العظام، مام يؤدي
 إىل زيادة خطر اإلصابة بكرس عظمي. كام تزيد بعض العالجات من خطر السقوط،

مام قد يؤدي إىل كرس العظام

مثبطات األروماتاز املستخدمة لعالج رسطان الثدي

عالج الحرمان من األندروجني املستخدم لعالج رسطان الربوستات

أدوية الثيازوليدينيون املستخدمة لعالج مرض السكري )مثل بيوجليتازون(

مثبطات مضخة الربوتون املستخدمة لعالج القرحات و االرتجاع املعدي املريئي املعروف أيًضا باسم حرقة املعدة

مثبطات املناعة املستخدمة بعد عمليات زراعة األعضاء

عالج هرمون الغدة الدرقية املستخدم لعالج قصور الغدة الدرقية )مثل ليفوثريوكسني(

مضادات االكتئاب املستخدمة لعالج االكتئاب واضطراب الوسواس القهري وما إىل ذلك

مضادات الذهان املستخدمة لعالج االضطراب الثنايئ القطب )مثل الليثيوم(

مضادات االختالج أو مضادات الرصع املستخدمة لعالج النوبات )مثل فينوباربيتال، وكاربامازيبني، وفينيتوين(

ال يشء مام سبق

ال أعرف، لكنني سأسأل الطبيب

)مثل أوميربازول( 

)مثل مثبطات فستاتاز الكاملودولني/الكالسينيورين(  

 هرمونات الستريويد، أو “الهرمونات الجنسية”، املستخدمة لعالج انخفاض هرمون التستوستريون أو انخفاض هرمون
)مثل أسيتات ميدروكيس بروجستريون، أو الهرمون املطلق للهرمون امللوتن، أو ناهضات الهرمون املطلق للهرمون امللوتن(االسرتوجني

))SSRI( مثل مثبطات عودة امتصاص السريوتونني االنتقائية(

نعم

ال
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 إلجراء اختبار خطر اإلصابة مرة أخرى تفضل بزيارة موقع         عرب االنرتنيت

http://riskcheck.iofbonehealth.org

 نُشجعك عىل مناقشة حالة صحة عظامك واسرتاتيجيات الحد من خطر
 إصابتك بكسور هشاشة العظام مع طبيبك الذي قد ينصح بتقييم املخاطر

و/ أو اختبار قياس كثافة العظام

 كام نشجعك عىل قراءة الصفحات التالية ملعرفة عوامل خطر هشاشة
 العظام األخرى التي قد تنطبق عليك، ونشجعك عىل التحقق بانتظام من

خطر إصابتك بهشاشة العظام والكسور

فإن إجاباتك تشري إىل أنك قد تكون عرضة لعوامل خطر اإلصابة بهشاشة العظام والكسور.

 إذا كنت قد أجبت بنعم عىل أي من األسئلة الواردة يف اختبار خطر االصابة

 يُرجى التحقق مام إذا كانت عوامل الخطر األخرى ملرض هشاشة العظام
املوضحة يف الصفحات التالية قد تنطبق عليك

إذا مل تكن قد أجبت بنعم عىل أي من األسئلة الثامنية الواردة يف االختبار

 شكًرا لك عىل إكامل اختبار خطر اإلصابة برتقق العظام الذي أعدته
IOF املؤسسة العاملية لهشاشة الغظام

IOF  



تم ربط مرىض السكري من النوعني 1 و2 بزيادة خطر اإلصابة بالكسور
داء السكري؟

 قد يؤدي التهاب املفاصل الروماتويدي و كذلك استخدام الكورتيكوستريويدات ملكافحة
هذا املرض إىل هشاشة العظام

التهاب املفاصل الروماتويدي؟

 تؤدي حاالت مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون أو الداء الزالقي إىل سوء
 امتصاص العنارص الغذائية يف الطعام. يزداد خطر هشاشة العظام بسبب سوء امتصاص
 الكالسيوم والعنارص الغذائية األخرى )وانخفاض وزن الجسم غالبًا(. من غري املحتمل أن

 تتأثر صحة العظام عىل املدى الطويل يف األشخاص املصابني بالداء الزالقي وامللتزمني دامئًا
بنظام غذايئ خاٍل من الجلوتني

 أمراض الجهاز الهضمي؟

يؤدي فرط الدرقية وفرط الدرقيات إىل ضعف العظام وهشاشة العظام

فرط نشاط الغدة الدرقية أو مجاورات الدرق؟

 يوجد الكالسيوم، املعدن األكرث أهمية للعظام، يف منتجات األلبان غالبًا. إذا تجنبت
 منتجات الحليب/األلبان، أو كنت تعاين من حساسية منها أو ال تستطيع تناولها، دون

 تناول أي مكمالت كالسيوم، فمن املحتمل أنك قد أُصبت بنقص يف الكالسيوم وتتعرض
لخطر اإلصابة بهشاشة العظام بدرجة أكرب

هل تتجنَّب األطعمة التي تحتوي عىل منتجات األلبان؟

التعرض الكايف ألشعة الشمس؟

 هل مستوى نشاطك البدين اليومي أقل من 30 دقيقة يوميًا )األعامل املنزلية، وامليش،
 والجري، وما إىل ذلك(؟ تؤدي قلة النشاط البدين إىل ضعف العظام والعضالت. وتساعد

 متارين القدرة عىل تحمل األوزان )مثل الركض أو امليش( ومتارين تقوية العضالت عىل
بناء وتقوية العظام والعضالت

   نشاط بدين قليل؟

هل تنطبق عليك أي عوامل خطر أخرى ملرض هشاشة العظام؟
عوامل الخطر التي ميكنك تغيريها

عوامل الخطر التي ال ميكن تغيريها

 هل تقيض أقل من 10 دقائق يوميًا يف الهواء الطلق )مع تعرض جزء من جسمك ألشعة
 الشمس(، دون تناول مكمالت فيتامني )د(؟ يتكون فيتامني )د( يف الجلد عند التعرض
 لألشعة فوق البنفسجية القصرية           من الشمس. يفيد فيتامني )د( صحة العظام

ألنه رضوري المتصاص الكالسيوم
)UVB(



 غالبًا ما يتم وصف الجلوكوكورتيكويدات، املعروفة غالبًا باسم “الستريويدات” )مثل
 بريدنيزون(، لحاالت مثل الربو والتهاب املفاصل الروماتويدي وبعض األمراض االلتهابية.
 قد يؤدي استخدام الكورتيكويدات ألكرث من 3 أشهر متتالية إىل ضعف العظام، ويكون

ضعف العظام أرسع يف األشهر الثالثة إىل الستة األوىل من العالج

عالج الجلوكوكورتيكويد؟

 يتم عالج رسطان الربوستات والثدي عن طريق تثبيط الهرمونات، مام يساهم يف
 ضعف العظام. تؤثر عالجات الرسطان مثل العالج الكيميايئ والعالج اإلشعاعي

والكورتيكوستريويدات سلبًا عىل صحة العظام

عالج رسطان الثدي أو الربوستات؟

 يعترب السقوط السبب الرئييس للكسور، وأي شخص يسقط بشكل متكرر )أكرث من مرة
 يف العام املايض( يكون أكرث عرضة لكسور العظام. وقد تساعد مامرسة التامرين الرياضية

 لتحسني قوة العضالت وتوازنها واسرتاتيجيات الوقاية من السقوط يف املنزل عىل تقليل
خطر السقوط

السقوط املتكرر؟

 هل انقطع الدورة عنِك قبل بلوغِك 45 عاًما؟ لإلسرتوجني تأثري وقايئ عىل العظام. ومبجرد
 بدء انقطاع الدورة الشهرية، ينتج جسمِك مستويات أقل من اإلسرتوجني ويزداد معدل

ضعف العظام برسعة

انقطاع الدورة الشهرية املبكر؟

 ال يشري طمث طويل املدة إىل انخفاض مستويات إنتاج هرمون اإلسرتوجني - وهذا 
عامل يزيد من خطر اإلصابة بهشاشة العظام

 توقف الدورة الشهرية؟ هل توقفت دورتِك الشهرية ملدة 12 شهًرا متتالية أو أكرث
)بسبب غري الحمل أو انقطاع الطمث أو استئصال الرحم(؟

 هل تم استئصال مبيضيِك قبل بلوغِك 50 عاًما، دون أن تتناويِل عالًجا هرمونيًا بدياًل؟ إن
 املبيضني مسؤوالن عن إنتاج هرمون اإلسرتوجني، وعدم وجودهام يعني أنِك تعانني من

.نقص هرمون اإلسرتوجني - وهذا عامل يزيد من خطر اإلصابة بهشاشة العظام

استئصال املبيضني؟

 هل عانيت قبل ذلك من عجز جنيس أو ضعف يف الرغبة الجنسية أو غري ذلك من
 األعراض املتعلقة بانخفاض مستويات هرمون التستوستريون؟ يؤدي التستوستريون

 لدى الرجال دوًرا مشابًها لإلسرتوجني لدى النساء – تؤثر املستويات املنخفضة من هذا
الهرمون سلبًا عىل صحة العظام وقد تزيد من خطر اإلصابة بهشاشة العظام

انخفاض مستويات هرمون التستوستريون؟



نصائح لنمط حياة صحي للعظام

 زِد من مستويات نشاطك البدين – مارس التامرين ملدة 40-30 دقيقة، من ثالث إىل أربع مرات كل أسبوع،
مع مامرسة بعض متارين القدرة عىل تحمل األوزان واملقاومة يف الربنامج

ال تدع هشاشة العظام تؤثر عليك أو عىل أرستك أو أصدقائك!

 ملزيد من املعلومات حول مرض هشاشة العظام والكسور ذات الصلة
و للتعرف عىل جمعية ترقق العظام يف بلدك، تفضل بزيارة

http://international.osteoporosis.foundation
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            إن إختبار مؤسسة         ملخاطر اإلصابة بهشاشة العظام مدعوم برعاية من رشكة

 إذا كان أي من عوامل الخطر ينطبق عليك، فهذا ال يعني أنك مصاب بهشاشة العظام، بل قد تكون أكرث
 عرضة فقط لإلصابة بهذا املرض. ويف هذه الحالة، تأكد من مناقشة صحة عظامك مع الطبيب، الذي قد
 ينصحك بإجراء تقييم لصحة العظام. وإذا مل تحدد أي عوامل خطر، فنحن نُشجعك عىل اتباع منط حياة

.صحي ومتابعة عوامل الخطر يف املستقبل

 تأكد من اتباع نظام غذايئ مغٍذ ومتوازن يتضمن ما يكفي من الكالسيوم الغذايئ - راجع توصياتنا بشأن
الكالسيوم عىل اإلنرتنت

 عدم القدرة عىل تناول منتجات األلبان؟ تعرَّف عىل البدائل الغنية بالكالسيوم أو استكشف منتجات األلبان
 التي ميكنك االستمتاع بها بصورة معتدلة - استخدم حاسبة الكالسيوم الخاصة مبؤسسة        واملتوفرة عىل

موقعنا عىل اإلنرتنت لتقدير كمية الكالسيوم التقريبية

 اقض وقتًا أطول يف الهواء الطلق لضامن الحصول عىل كمية كافية من فيتامني )د(، أو تناَول مكمالت غذائية
إذا لزم األمر

تجنب التدخني، وارشب الكحول بصورة معتدلة فقط
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