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 Abstract: الملخص 
العظام  كثافة سببه انخفاض في مرض روماتيزمي وهشاشة العظام ه       

وتكبر  بالعظام يقل عدد المسام، وعند اإلصابة بهشاشة العظام مع تقدم العمر
 شاشة العظامه مثلوتأحجامها، وتصبح العظام أكثر هشاشة وتفقد صالبتها. 

. تهدف هذه أفريقيا من أجزاءو األوسط الشرق في متنامية و خطيرة مشكلة
بين النساء هشاشة العظام  مرض مدي انتشارأسباب ومعرفة الدراسة ل
تم اختيار عينة عشوائية وقد . نهالوقاية مفي منطقة الجميل وكيفية  والرجال

الجميل واستخدم  نساء( من مدينة 95 -رجال  57حالة ) 152مكونة من 
االستبيان لتجميع البيانات وذلك بالمقابلة الشخصية في المستشفيات والعيادات 

( من خالل SPSSوالمراكز الصحية وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج )
تحويل البيانات الوصفية إلي بيانات رقمية ووضعت مجموعة من األسئلة 

ذت النسبة المئوية لكل إجابة وأعطت لها اإلجابات )نعم أو ال( حيث أخ
أن نسبة اإلصابة و قد أظهر التحليل اإلحصائي للنتائج  وتمت المقارنة بينهم.

اإلناث  في%  57% في كال الجنسين ، 48.7بمرض هشاشة العظام بلغت 
أن أكثر النساء المصابات بهشاشة العظام هم في و .الذكور في% 35، و

جال المصابين بهذا المرض يكون في سنة والر 45الفئة العمرية من فوق 
مرض لديهم بالالمصابين  من% 74.3أن و سنة. 60الفئة العمرية فوق سن 

يعانون من أحد من المرضى % 60.8، وأن مراض العظامألتاريخ عائلي 
، و %71.6أن نسبة المصابين الذين يتناولون المنبهات . األمراض المزمنة

نسبة اإلناث  % . وكانت47.3  (D)نيعانون من نقص في فيتاميالذين  أن
، % 87بعد انقطاع الطمث كانت  العظام هشاشةمرض الذين يعانون من 
 بالمرض. نسبة اإلصابة زادت مرات الحمل زادتانه كلما وقد لوحظ أيضا 

يتضح من هذه الدراسة أن النساء أكثر إصابة بالمرض من الرجال، وأن 
)د(، والتاريخ العائلي وتناول  نميطبيعية ونقص الكالسيوم وفيتا الرضاعة

المنبهات ونقص الهرمونات األنثوية من األسباب الرئيسية لإلصابة بهشاشة 
العظام، لهذا ننصح بتناول األغذية الصحية الغنية بالكالسيوم وفيتامين )د(، 
والتقليل من تناول المنبهات وعالج األمراض المزمنة وممارسة الرياضة 

 بمرض هشاشة العظام.  للوقاية من اإلصابة

 ، مدى انتشار هشاشة العظام، أسباب هشاشة العظام :المفتاحية الكلمات
 .غرب ليبيا، الجميل                       

 
  Introduction:المقدمـــــــــة 

العظام  كثافة سببه انخفاض في مرض روماتيزمي وهشاشة العظام ه      
 تدريجيا علي مدي عدة سنين. ببطء المرض هذا يتطور، ومع تقدم العمر

ترقق  ،تخلخل العظم ويطلق على هذا المرض العديد من المسميات منها 
كما يُسّمى هذا المرض ب"اللص ، المرض الخفي ، ونخر العظام  ،العظام 

الصامت"؛ نظًرا ألنه ال يتم اكتشافه عادةً إال في مرحلة متأخرة من اإلصابة. 
يصيب واحدة من كل ن الرجال ففي عمر الثمانين ويكثر حدوثه في النساء ع

عند اإلصابة بهشاشة  خمس رجال بهذا المرض. كل ثالث نساء و رجل من
وتكبر أحجامها، وتصبح العظام أكثر هشاشة  بالعظام يقل عدد المسامالعظام 

الكسور الناتجة وخاصة تلك التي قد  فيوتفقد صالبتها. وتكمن خطورة ذلك 
قد تؤدي للوفاة في وحوض فتتسبب عجز لدى المصاب، عظام التحدث في 

بعض األحيان، من جراء التعقيدات التي قد تنشا في أعقاب العمليات 
متوازنة  ات غذائيةتناول وجب يجبوقاية من هذا المرض للحية. واالجر

 وإتباعتحتوي على كميات كافية من الكالسيوم في سنوات العمر المختلفة 
يعد مرض هشاشة العظام أكثر أمراض العظام  سليم.نمط الحياة الصحي ال

أنه ليس له أعراض واضحة، ويسبب  فيالعالم وتكمن خطورته  فيانتشارا 
سهولة كسرها. وتمثل النساء نحو  إلىالعظام يؤدى  فيضعفا تدريجيا 

نصف النساء بعد سن  حوالي في% من المصابين به. وهو يسبب كسورا 80
قلة الكتلة العظمية لدى النساء مقارنة بالرجال في  عاما، قد تنشا بسبب 50ال

نفس المرحلة العمرية إضافة الى دور الهرمونات األنوثة والدخول المبكر 

 50 فوق عمر رجال أربعة كل من رجل أن تبين فقد.  (1) في سن اليأس
 اإلصابة احتمالية تبقى ولكن العظام، هشاشة بسبب الكسور من يعاني سوف

  .(3، 2) الرجال عند اإلصابة أضعاف ربعةأ عند النساء
 هذه لكن الرضاعة فترة خالل تقل أن يمكن العظام كثافة أن من بالرغم

 من يعانين اللواتي النساء أن راساتالد من كثير تظهر. تكون مؤقتة الخسارة
 أشهر ستة خالل العظام كثافة يستعدن فترة الرضاعة خالل العظام خسارة

 بل السن كبار على الحاضر العصر في المرض هذا تصريق ولم الفطام، بعد
 في العظام بهشاشة الطفل يصاب واألطفال. وقد السن صغار إلى ذلك تجاوز
 .(4ذلك العالج ) قبل حتى أو عام، 14 إلى 8 بين ما عمر

 مستوى على مليون 1.7 ب الورك كسور نسبة قدرت 1990 عام في       
 كانت 1990 عام في .مليون 6.3 إلى ادستزد 2050 وبحلول العام العالم

 تصيب هشاشة . أوروبا وشمال أمريكا الشمالية في الكسور هذه نصف
 وكنتيجة . شخصا مليون 25 من أكثر األمريكية المتحدة الواليات في العظام

 الورك في بكسر قد يصابون األشخاص هؤالء من 250000 فإن لمرضهم
 يصابون بكسر 500000 و ، الرسغ في بكسر يصابون 240000   و ،

 األقل األخرى الكسور إضافة ومع .واحدة سنة خالل الفقري العمود في
 ً  بلد في العظام هشاشة بسبب يحدث العظام في كسًرا مليون 1.3 فإن شيوعا
 هشاشة مرض عن الناتجة الورك وكسور (6، 5 (واحدة سنة في واحد

 األساسية لألنشطة الشديدة قةتسبب اإلعا قد وٕانما ، مؤلمة فقط ليست العظام
 بكسر المصابين من الناس المائة في 80 حوالي فإن .الطبيعية الحياة في جدا

 ما ذلك فإن من واألخطر .شهور ستة بعد السير عن عاجزين يكونوا الورك
 تعرضهم بعد واحدة سنة خالل يتوفون الناس من المائة في 20 إلى يصل

 والورك الرسغ في العديدة الكسور فإن ، هذا إلى وباإلضافة .لكسر الورك
 وتحد توصف، ال ومعاناة آالم إلى تؤدي سنة العظام كل هشاشة عن الناتجة

 . (7) المصابين الضحايا أنشطة كثيرا من
 يبين  2011 عام فياً العظام تقرير لهشاشة الدولية المؤسسةت صدرأ       

 أجزاءو األوسط الشرق في متنامية و خطيرة مشكلة تمثل هشاشة العظام أن
 المنطقة في العظام كسور في كبيرة زيادة المتوقع حدوث ومن ،أفريقيا من

 لنسبة السكان من الخمسين فوق  هم من أعداد زيادة المتوقع من حيث .ككل
 عدد تقدير ، الممكن من أنه ومع 2020 العام بحلول25 %  إلى تصل

 من فإنه العظام ة لهشاشةكنتيج العظام في بكسر يصابون الذين األشخاص
 لم العظام ولكنهم بهشاشة فعال المصابين األشخاص عدد تقدير اً  جد الصعب
 هؤالء من العديد فإن ، مؤلم غير عادة المرض أن فحيث .بعد ذلك يعرفوا

 العظام هشاشة بمرض إصابتهم عن فكره أدنى لديهم تكون األشخاص  ال
 النساء من المائة في  25 اليحو أن ويرى الخبراء .لكسر يتعرضون حتى
 . (8بهشاشة العظام ) بالفعل مصابات الخمسين سن فوق

 منظمة خصصت فقد بهذا المرض، المصابين عدادأ لتزايد ونتيجة        
 لهشاشة العالمي اليوم ليكون أكتوبر شهر من 20يوم العالمية العظام هشاشة

. (9 (الوقاية منه اليببأس الوعي ورفع المرض هذا بخطورة العظام للتذكير
الدراسات عن قلة غة العربية عن هشاشة العظام ولونظرا لندرة الكتب بال

وخصوصا في منطقة الجميل لذلك في ليبيا  وأسبابههذا المرض مدى انتشار 
عند النساء هشاشة العظام  مرض معرفة مدي انتشارتهدف هذه الدراسة ل

شيوعا في  األسباب ف على أكثرللتعرضافة إلافي منطقة الجميل، ب والرجال
الوقاية من ، وكيفية بهذا المرض اإلصابة إليالمجتمع الليبي التي قد تؤدي 

 هشاشة العظام.
 Materials and Methodsالمواد والطرق 

من الذكور، و  57شخص منهم  152 تم اختيار عينة عشوائية مكونة من
ينة الجميل من مدعاما 92-21أعمارهم بين  حمن اإلناث تتراو 95

واستخدم االستبيان لتجميع البيانات وذلك بالمقابلة الشخصية في المستشفيات 
( SPSSوالعيادات والمراكز الصحية وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج )

من خالل تحويل البيانات الوصفية إلي بيانات رقمية ووضعت مجموعة من 
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أخذت النسبة المئوية لكل  األسئلة وأعطت لها اإلجابات )نعم أو ال( حيث
 إجابة وتمت المقارنة بينهم .

 :استبيان عن مرض هشاشة العظام
 }......{) انثي (      }..... {الجنس:      )ذكر(     -
 العمر .......................... - 
     {..… }ال   -2            {…… نعم   -1هل تعاني من هشاشة العظام ؟  -
 نس أنثي أجيبي عن األسئلة اآلتية :إذا كان الج -
 {.… }45بعد سن  -2       {… }45قبل سن  -1سن انقطاع الطمث : - 1
 عدد مرات الحمل : – 2

  {…}أكثر من ثالث مرات  -2        {…}اقل من ثالث مرات   -1
 {……}لم يحدث حمل  - 3      

 هل ترضعين أطفالك رضاعة الطبيعية ؟  – 3
 {..……}ال  - 2                                     {.……}نعم   – 1      

سنة دون أن تتناولي عالجا  50هل استأصلت المبايض قبل بلوغ ال – 4
 بالهرمونات البديل

 {..……}ال – 2                                     {……}نعم   – 1       
 أسئلة كال الجنسين : -
 رض من أمراض العظام ؟ هل يوجد في السجل العائلي أي م -

 {……}ال  – 2                                      {..…}نعم   – 1        
 هل تعاني من أي أمراض مزمنة ؟       -
 {.……}ال  – 2                                     {..…}نعم   – 1        
                        هل تتبع نظام  غذائي صحي ؟ -
   {......…}ال  -2                                     {..…}نعم  – 1        
 هل أنت من متناولي المشروبات بأنواعها ؟        -

 {.…..…}ال  – 2                                 {.……}نعم   – 1        
 هل أنت من مستهلكي المنبهات ؟         -

  {.…..…}ال  – 2                                  {.……}نعم  – 1        
 هل تعاني من نقص في فيتامين )د( ؟    -

 {.……}ال  – 2                                    {.……}نعم  – 1       
  Results: النتـــــائج

 بعد إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم دراستها تبين اآلتي :
 الديمغرافية لمجتمع الدراسة :  أوال : الخصائص 

( أن نسبة اإلصابة بمرض 1( والشكل رقم )1نالحظ من الجدول رقم )
% من  57% في كال الجنسين، وأن نسبة 48.7هشاشة العظام بلغت 

% من الذكور يعانون من مرض هشاشة العظام، وهذا يبين إن 35اإلناث، و
 كور.نسبة انتشار المرض في اإلناث تكون أكثر من الذ

 
 يبين نسبة األشخاص المصابين والغير مصابين من الذكور :(1جدول )

 واإلناث              

 الجنس
 غير المصابين المصابين

 % العدد % العدد

 65 37 35 20 ذكر

 43 41 57 54 أنثى

 51.3 78 48.7 74 من الجنسين

 

 
 شاشة يبين نسبة األشخاص المصابين والغير مصابين بمرض ه: 1شكل.

 العظام من الذكور واإلناث         
( أن أكثر النساء المصابات 2( و الشكل )2يتضح من الجدول) 

سنة والرجال المصابين  45بهشاشة العظام هم في الفئة العمرية من فوق 
 سنة. 60بهذا المرض يكون في الفئة العمرية فوق سن 

ض هشاشة العظاميبين توزيع المصابين والغير المصابين بمر :(2جدول)  

حسب الفئة العمرية              

الفئة العمرية 
 بالسنوات

 غير المصابين المصابين

 % العدد % العدد

21-35  0 0%  26 33.3%  

36-50  22 29.7%  22 28.2%  

51-65  24 32.4%  4 5.1%  

65أكثر من   24 37.8%  1 1.3%  

 
الفئة العمرية : يبين توزيع المصابين بمرض هشاشة العظام حسب2شكل.  

 ثانيا : دراسة بعض العوامل المرتبطة بمرض هشاشة العظام
 -أ. العوامل الخاصة بكال الجنسين :

( أن نسبة األشخاص المصابين 3( والشكل )3يتبين من الجدول )      
بمرض هشاشة العظام والذين لديهم تاريخ عائلي خاص بأمراض العظام في 

ن لديهم هذا المرض وال يعانون من أي من % بينما الذي74.3كال الجنسين 
% في كال الجنسين.  أما بالنسبة 25.7أمراض العظام في السجل العائلي 

لألمراض المزمنة فإن األشخاص المصابين  بمرض هشاشة العظام و 
% بينما األشخاص 60.8يعانون من أحد األمراض المزمنة  كانت 

 %.39.2ض مزمن المصابين بهذا المرض وال يعانون من أي مر
( أن نسبة األشخاص المصابين 3( والشكل )3نشاهد من الجدول )      

% بينما كانت نسبة 62.2الذين يسيرون علي نظام غذائي صحي متكامل 
% . أن نسبة 37.8األشخاص الغير منتظمين في السير علي نظام صحي 

% في حين كانت نسبة 45.9المصابين الذين يتناولون المشروبات 
%. و أن نسبة 54.1شخاص المصابين الذين ال يتناولون المشروبات األ

% 71.6األشخاص المصابين بمرض هشاشة العظام و يتناولون المنبهات 
بينما نسبة األشخاص المصابين الذين ال يتناولون أي منبهات كانت 

28.4.% 
( أن نسبة األشخاص المصابين 3( والشكل )3نالحظ من الجدول )       

% في حين كانت نسبة 47.3  (D)رض ويعانون من نقص في فيتامينبالم
 %.52.7األشخاص الذين ال يعانون من نقص هذا الفيتامين 

 
 يبين مدي تأثير العوامل المدروسة علي المرضي المصابين: 3شكل . 

 بهشاشة العظام.            
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صابين ( يبين مدي تأثير العوامل المدروسة علي المرضي الم3الجدول )

 بهشاشة العظام

 العوامل ت

 ال نعم

 % العدد
العد
 د

% 

هل يوجد في السجل العائلي   1
 مرض عظام 

55 74.3 19 25.7 

 39.2 29 60.8 45 هل تعاني من أمراض مزمنة 2

 37.8 28 62.2 46 هل تتبع نظام غذائي صحي  3

هل آنت من متناولي المشروبات  4
 عدا الكحولية

34 45.9 40 54.1 

 28.4 21 71.6 53 هل أنت من مستهلكي المنبهات 5

 52.7 39 47.3 35 هل تعاني من نقص في فيتامين د 6
  

 العوامل الخاصة باإلناث -ب 
(  أن نسبة اإلناث الذين يعانون من 4( والشكل )4يوضح الجدول )      

%من 11.1% بينما 87( كانت 45الهشاشة بعد انقطاع الطمث ) فوق سن 
بات بهشاشة العظام لم ينقطع عندهم الطمث كما يوضح أيضا أن المصا
 عاماً.  45% من اإلناث انقطاع الطمث عندهم قبل سن 1.9

 
يبين العوامل الخاصة باإلناث  :(4الجدول )  

45قبل سن  العوامل ت 45بعد سن    عدم انقطاع 

1 
متي تم انقطاع 

 دورة الطمث

ةالنسب العدد النسبة العدد النسبة العدد  

1 1.9%  47 87.0%  06 11.1%  

 عدد مرات الحمل 2

من ثالث مرات أكثر اقل من ثالث مرات  لم يحدث حمل 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

12 22.2%  23 42.6%  19 35.2%  

3 
الرضاعة 

 الطبيعية

 عدم االرضاع غير طبيعية رضاعة طبيعية

دالعد النسبة العدد النسبة العدد  النسبة 

30 55.6%  9 16.7%  15 27.8%  

4 
استئصال 
 المبايض

 3 لم يحدث استئصال تم االستئصال

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1 1.9%  51 94.4%  2 3.7%  

 
( انه كلما زاد عدد مرات الحمل 5( والشكل )4كما يوضح الجدول )      

أن نسبة المصابات بهذا المرض  زادت نسبة اإلصابة بالمرض حيث يبين
%.  وأن نسبة المصابات بهذا المرض 42.6حملت أكثر من ثالث مرات 
 %.35.2%  بينما غير الحوامل حوالي 22.2وحملت أقل من ثالث مرات 

 

 
 الطمث. بانقطاعيبين عالقة مرض هشاشة العظام  :4شكل.
ت اللواتي ( أن نسبة المصابا6( والشكل )4نالحظ من الجدول )       

% و بالرضاعة  الغير طبيعية 55.6بالرضاعة الطبيعية    يرضعن أطفالهن
% في حين كانت نسبة المصابات التي لم يقمنا 16.7كانت نسبتهم 

 %.27.8باإلرضاع 
( أن نسبة المصابات اللواتي 7والشكل ) يتبين لنا من الجدول السابق        

% وان نسبة المصابات اللواتي استأصلن 94.4لم يستأصلن المبايض كانت 
 % .1.9المبايض كانت 

 
  .: يبين عالقة مرض هشاشة العظام بعدد مرات الحمل5شكل.

 

 
  يبين عالقة مرض هشاشة العظام بنوع الرضاعة.: 6شكل.   

     

 
 عالقة مرض هشاشة العظام باستئصال المبايض يبين: 7شكل..     

Discussion المناقشة    

يتضح من هذه الدراسة أن مرض هشاشة العظام مرض يصيب كال       
الجنسين إال أن نسبة انتشاره تكون عند النساء أعلي من الرجال وهذه النتائج 

ذلك (. والسبب في 11، 10تتوافق مع العديد من نتائج الدراسات السابقة )
يعود إلي أن الكتلة العظمية لدي الرجال تكون أصلب وأمتن من الكتلة 

 (. 2العظمية عند النساء)
كما يتضح أيضا من هذه الدراسة أنه كلما تقدم اإلنسان بالعمر كانت       

سنه يكن أكثر  45فرصة اإلصابة بهشاشة العظام أكثر حيث أن النساء فوق 
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وهذا يتفق مع الدراسات التي أجريت عرضه لخطر اإلصابة بهذا المرض 
(. ويرجع 12، 10) 2002، 1997عن مرض هشاشة العظام عامي 

السبب في ذلك إلي أن الكتلة العظمية عند النساء تكون ثابتة حتى بداية سن 
اليأس، وفي هذه السن تحديدا تبدأ الكثافة العظمية باالنحسار بشكل سريع 

عد سن اليأس فتفقد النساء حوالي خالل الخمس إلي سبع سنوات األولي ب
 ( .12خمس الكتلة العظمية )

كما أوضحت الدراسة أن هذا المرض يصيب الرجال في سن متأخرة       
-65وذلك راجع إلي انحسار الكتلة العظمية للرجال، أما عند بلوغهم سن )

( عاما فان سرعة انحسار العظم تكون عند كل من الرجال والنساء 70
 (.13، 2متساوية )

كما أوضحت الدراسة أن النساء األكثر عرضه هشاشة العظام هن من       
بلغن سن اليأس عن غيرهن من النساء الالتي لم يصلن إلي هذه السن وهذه 

(. فانقطاع الطمث 13) 1997النتائج تتفق مع الدراسة التي أجريت في عام 
ستروجين الذي لدى النساء يعزي إلي توقف المبيضين عن إنتاج هرمون اال

، 13يلعب دورا حيويا تنظيميا في عملية إعادة بناء العظام طوال الحياة )
(. حيث تجري عملية بناء وهدم الهيكل العظمي يوميا وتؤدي الخاليا 14

بانيه العظام إلي بناء العظام جديدة  في حين تؤدي الخاليا ناقصة العظام إلي 
مستوي هرمون االستروجين عند  ارتشاف العظام القديمة حيث أن كلما نقص

( حيث أن 15، 14المرأة يبدأ حينها ارتشاف العظام أكثر من معدل البناء )
عمل هذا الهرمون ينحصر علي إستقالب الكالسيوم فهو ال يساعد علي بناء 

 (.16العظام وإنما يمنع خسارة الكالسيوم من العظام )
العوامل التي تؤدي إلي زيادة كذلك أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه من         

احتمال اإلصابة بهشاشة العظام هي عدد مرات الحمل وكذلك الرضاعة 
الطبيعية حيث تعتبر من العوامل المهمة والتي لها تأثير ايجابي علي فرصة 
اإلصابة بهشاشة  العظام فكلما زاد عدد مرات الحمل ومدة الرضاعة 

م وهذه النتيجة تتوافق مع الدراسة الطبيعية زاد خطر إصابتهم بهشاشة العظا
 (.17عن عظام األم واألطفال حديثي الوالدة ) 2003التي أجريت عام 

كما توضح الدراسة أن النساء الالتي أجريت لهن عملية استئصال        
ً هم أيضا عرضة لإلصابة بهذا المرض  45المبيضين قبل بلوغ سن  عاما

(. 14) 2014ي فيستا وآخرون عام وهذا يتفق مع الدراسة التي أجراها د
ويرجع ذلك  إلي أنه عند استئصال المبيضين يتوقف الجسم علي إفراز 
كميات كافية  من هرمون االستروجين الذي يلعب دورا فعاال ومهما في 

 (.15، 14الوقاية من هشاشة العظام )
ية كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أن كل من الوراثة والعادات الغذائ       

الصحية باإلضافة إلي أن تناول المشروبات بأنواعها والمنبهات يلعب دورا 
رئيسيا وفعاال في زيادة مخاطر اإلصابة بهشاشة العظام في كال الجنسين.  
حيث توجد عالقة طردية بين العوامل السابق ذكرها وبين اإلصابة بهشاشة 

 (.20-18، 8العظام . وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة )
فالوراثة لها دورا مهم وفعال  في زيادة فرصة تعرض الشخص       

لإلصابة بهذا المرض وهذا راجع إلي أن للجينات دورا أساسيا و فعاال في 
(. فإذا كانت األم أو أحد األقارب من 5تحديد كثافة الكتلة العظمية  )

بين المصابين بمرض هشاشة العظام فمن المرجح أن يكون األبناء مصا
 ( .21بنفس المرض و من أكثر أفراد العائلة تأثراً بذلك األم واألخت )

كما أن النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص مهم جدا ويلعب دورا رئيسيا       
وفعاال في الحفاظ علي صحة العظام فكلما كان الغذاء صحي ومتوازن تجنبنا 

ول األغذية الغنية خطر اإلصابة بهشاشة العظام حيث أن اإلفراط في تنا
 ( .23، 22بالبروتينات والدهون تزيد من إفراز الكالسيوم في البول )

كذلك أن األشخاص الذين يكثرون من تناول المشروبات المنبهة       
( سواء مشروبات ساخنة أو باردة كذلك المحتوية علي مادة الكافين)

ام مرتفع وذلك المشروبات الغازية يكون عامل اإلصابة بمرض هشاشة العظ
ألن هذه المواد تكثر من التبول الذي يساهم بخروج الكالسيوم من الجسم 

، 24وراجع ذلك إلي أن مادة الكافين تزيد من فقدان الكالسيوم مع البول )
ملجم يوميا من الكافين ) أي  330(. وتشير دراسة سويدية إلي أن تناول 25

ة خطر اإلصابة بكسور مل ( يمكن أن ترتبط بزياد 600أربعة أكواب 
ملجم( 200% مقارنة مع تناول كميات أقل من الكافين )20العظام بنسبة 

 (.26في اليوم )
كما أوضحت الدراسة أيضا أن األشخاص الذين يعانون من األمراض         

المزمنة وكذلك الذين يعانون من نقص في فيتامين )د( يكونوا أكثر عرضه 
شخاص الذين ال يوجد لديهم نقص في هذا لإلصابة بهذا المرض من األ

(. حيث 14، 6الفيتامين أو ممن يعانون من أمراض مزمنة وهذا يتفق مع )
أن بعض الحاالت المرضية المزمنة التي تزيد من عمليات الهدم في العظم 
تؤدي إلي نقصان ذروة الكتلة العظمية ومنها زيادة إفراز الغدة الدرقية 

أمراض الكبد المزمنة والروماتيزم واضطرابات وبعض أنواع السرطانات و
(. كذلك 27، 2امتصاص المواد الغذائية إلي الدم بشكل صحيح )

االضطرابات في عمل الغدد علي سبيل المثال )الغدة الجار درقية ( فان 
زيادة إفراز هرمون الجار درقية يؤدي إلي حدوث هشاشة العظام ألنه يؤدي 

 (.4من العظام ) إلي زيادة امتصاص الكالسيوم
كما أن بعض األدوية التي تستخدم لعالج العديد من األمراض المزمنة       

والتي تستخدم لمدة طويلة تؤدي إلي حدوث هشاشة العظام مثل السيرويدات 
 (.10التي تستخدم في عالج الربو واضطرابات المناعة وغيرها )

صابة بهشاشة العظام كما أثبتت الدراسة إن أكثر األشخاص عرضة لإل       
(. ويرجع 19هم من يعانون من نقص في كميات فيتامين )د( وهذا يتفق مع )

ذلك إلي أهمية هذا الفيتامين حيث يلعب دورا مهما في الجسم فيساعد الجسم 
علي امتصاص الكالسيوم وذلك الن امتصاص الكالسيوم من األمعاء يعتمد 

أي خلل في تركيبه يؤدي إلي  بشكل كبير علي فيتامين )د( وأن نقصه أو
نقص في امتصاص الكالسيوم وبالتالي التعرض لخطر اإلصابة بهشاشة 

(. وكذلك ينظيم فيتامين )د(  مستويات هرمون الغدد الجار 10العظام )
درقية ويضمن تجديد وتمعدن العظام بشكل صحيح ويساعد في تحسين قوة 

 (.  25العضالت والعظام )
 التوصـــــــــيات 

 توصي هذه الدراسة بما يأتي:
. يجب تناول الحليب ومشتقاته ألنه من أفضل مصدر للكالسيوم كماً 1

ونوعاً ، كما يوجد الكالسيوم في مصادر غذائية أخرى مثل : السردين ، 
البقوليات الجافة ، الصويا ، السبانخ ، البروكولي ، القطين ، اللوز ، 

شخاص الذين ال يتناولون الكمية البامية ، السمسم ، الطحينة . أما األ
المطلوبة من الحليب ومشتقاته فينصحوا بتناول أقراص الكالسيوم 
ويفضل تناول جرعات الكالسيوم التي تحتوي على فيتامين د ألنه يحسن 

 من امتصاص الكالسيوم .
. يجب التعرض ألشعة الشمس ألن ضوء الشمس يساعد الجسم على 2

أطعمة تحتوي على فيتامين )د(، وتناول  تصنيع فيتامين )د(، وتناول
أطعمة غنية بفيتامين )ج( مثل : البرتقال ، الليمون ، الجوافة ، البندو ره 

 ، الفلفل الحلو  ألنه يساعد على امتصاص الكالسيوم من األمعاء. 
. ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام  ألن التمارين تبطئ من فقدان المادة 3

لى العظام أثناء القيام بمجهود حركي يزيد من العظمية فضغط الوزن ع
الكثافة العظمية ويساعد على بناء عظام قوية، أما قلة الحركة والرياضة 
فتسبب فقدان في الكثافة العظمية وتزيد ليونة العظام. ويعتبر المشي 

 40أفضل رياضة للسيدات في سن األربعين، وينصح بممارستها لمدة 
 اً. دقيقة ثالث مرا ت أسبوعي

. ينصح بتجنب أو التقليل من استهالك المشروبات الغازية ألنها تحتوي 4
 على كمية عالية من الفسفور والذي يقلل من امتصاص الكالسيوم.

. تجنب الكافيين ألنه يزيد من فقدان الكالسيوم في البول، كما ينصح بعدم 5
ة والكوال اإلفراط شرب جميع أنواع القهوة واإلقالل من تناول الشوكوالت

 الحتوائهم على الكافيين. 
. عدم اإلفراط في تناول اللحوم والدجاج ألن كثرة البروتين في الوجبة 6

 تزيد من فقدان الكالسيوم في البول .
 . التقليل من الملح وتجنب األطعمة المدخنة والمكسرات المملحة. 7
بة غنية . تجنب تناول كمية كبيرة من األلياف مثل نخالة القمح مع وج8

بالكالسيوم في وقت واحد ألن تناول كمية كبيرة من نخالة القمح تقلل من 
 امتصاص الكالسيوم.

. يجب تناول البقدونس بصفة يومية ألنه غني بالكالسيوم وفيتامين سي 9
 الذي يساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم وترسيبه في العظام.

مة المصنوعة من الصويا . تناول بروتين الصويا ألن استهالك األطع10
ولو بكميات قليلة يساعد في المحافظة على الكثافة المعدنية للعظام عند 

 السيدات الالتي تجاوزن مرحلة اليأس وانقطاع الطمث . 
. يجب شرب الشاي ألنه يساعد في الحماية من اإلصابة بهشاشة العظام 11

العظمية بطرق ألنه غني بمركبات الفالفينويد التي تؤثر على الكثافة 
 مختلفة .
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