ه�شا�شة العظام
1

املؤلفون
الربوفسور كامل العجلوني
رئيس املركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة

الدكتورة دانا حياصات
مستشارة السكري والغدد الصم

الدكتور موسى أبوجبارة
مستشار السكري والغدد الصم

الدكتورة نهلة خواجا
مستشارة السكري والغدد الصم

8

الصحة والسكري
مجلة دورية تصدر عن المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
المدير المسؤول

د .كامل العجلوني
هيئة التحرير

د .علي مشعل
د .رشاد نصر

رئيس الجمعية األردنية للغدد الصم والسكري

د.محمد الزاهري

رئيس الجمعية األردنية للعناية بالسكري

د .محمد الخطيب
د .دانا حياصات
الصيدالنيه أريج شريده
كفاية سلهب
مساعدة تحرير

مدير التحرير

نزيه القسوس

العنوان
المركز الوطني للسكري والغدد الصم
عمان  -االردن  -شارع الملكة رانيا
هاتف 5347810 :
فاكس 5356670 :
ص.ب  13165:عمان  11942االردن
E-mail :ajlouni@ju.edu.jo

االشتركات واالعالنات يتفق

املحتويات
المقدمة
العظام
أنواع الخاليا العظمية
كيف تجدد العظام نفسها
المعادن الغذائية الهامة في بناء العظم
الهرمونات التي تؤثر على بنية العظام
كساح األطفال()Rickets
هشاشة العظام
تشخيص هشاشة العظام
عالج هشاشة العظام؟
أدوية عالج ترقق العظام
مضاعفات معروفة تزامن عالج البيسفوسفونايت
انتشار هشاشة العظام:
هشاشة العظام في األردن والدول العربية
المركز الوطني للسكري يودع الفوج العاشر من طلبة الدبلوم
والفوج التاسع من طلبة الماجستير خريجي المعهد الوطني
للسكري والغدد الصم والوراثة

11
12
18
38
41
45
55
78
94
99
99
100
106
107
115

بشأنها مع األدارة
االخراج الفني والطباعة

9

10

املقدمة
عزيزي القارئ،،
سالم الله عليك ورحمته وبركاته وبعد:
هذا هو العدد الرابع والعرشون نضعه بني يديك لنكمل السنة السادسة
منذ بداية اصدار هذه املجلة التي هدفها أن توصل لك املعلومة الطبية
بكل يرس ودقّة بعد أن أرشف عىل ذلك مختصون أكفّاء ولقد أخذنا
القرار منذ بداية هذا العام أن نصدر عدة أعداد خاصة مبوضوع مهم
لنغوص يف األعامق العلمية لهذا املوضوع مبا يهم املواطن األردين خاص ًة
والقارئ العريب بشكل عام وتكفيه رش اللجوء إىل املواقع املتعددة
املوجودة عىل الشبكة العنكبوتية وذلك ألن املواقع تعطي معلومات
بروفسور كامل العجلوني
غري دقيقة وأحيانا ً غري صحيحة ما عدا املواقع املهنية التي يصعب عىل رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
القارئ الوصول إليها وعند وصوله يصدم يف كثري من األحيان باستعاملها
مصطلحات طبية يصعب عىل غري املختص فهمها فهامً دقيقاً مام يزيد ارتباكه وأحياناً لسوء فهمها تثري رعباً
قاتالً يف نفس القارئ.
كان أول األعداد الخاصة رقم ( )22الذي خصص للغدة الدرقية وكان وقعه يف النفوس جيدا ً وتقييمه من قبل
زمالء االختصاص وغري املختصني يف مستوى يصل بنا إىل الرىض عن هذا املنتج العلمي ورقم ( )23الذي خصص
لجائحة السمنة وزيادة الوزن التي بلغت أرقاماً مذهلة ومخيفة وأحياناً مرعبة وذلك ملا لها منهم تأثري عىل
رسنا أن نق ّدم موضوع
املجتمع من الناحية االقتصادية واملرضية واالجتامعية ،واالن يف عددنا الرابع والعرشين ي ّ
هشاشة العظام التي أصبحت مشكلة كبرية بني الرجال والنساء وأحياناً األطفال.
وقمنا بجهد كبري لوضعها بلغة سهلة سلسة نرجو أن يكون بها الفائدة للجميع لتساعد الفئة األوىل عىل منعها
قبل حدوثها أي الوقاية منها ،والفئة الثانية ستجد فيها املعلومات الكافية لكيفية تشخيصها واملعايري املعتمدة
عاملياً كذلك ،والفئة الثالثة املصابة وتحتاج إىل عالج وأنواع العالجات املتوفرة وما لها وما عليها ومدة العالج
واألعراض الجانبية املتوقعة واألرضار التي ميكن أن تسببها هذه األدوية.
نسأل الله أن يكون فريقنا من األطباء :أ.د كامل العجلوين ،د .دانا حياصات ،د .نهلة الخواجا ،د .موىس أبو جبارة
قد وفقنا لهذا العمل ونتمنى عىل من يقرأه أن يزودنا بانتقاداته أو استفساراته أو توجيهاته وذلك ليكون هذا
املوضوع مادة ككتاب يف اللغة العربية للناطقني بها طلبة وأساتذة ومن لهم اهتامم بهذا املرض سوا ًء كانوا
يعانون شخصياً أو لسبب آخر.
والله من وراء القصد،،
11

العظام
العظام أعضا ُء حية رطبة تتألف من نس��ي ٍج عظمي ُصل��ب وأوعية دموية وأعصاب .يتألف
النس��يج العظمي من ش��بكة من أمالح الكالس��يوم؛ الت��ي تعطي العظم صالبت��ه .وألياف
الكوالجني؛ التي توفر القوة واملرونة  ،وخاليا تحافظ عىل الشبكة العظمية .النسيج العظمي
أش�� ُد كثاف ًة يف خارجه من��ه يف داخله  .هذا يجعل العظام قويه وخفيفة يف الوقت نفس��ه،
والعظ��م أقوى بس��ت مرات من قطعة فوال ٍذ بالوزن نفس��ه .وعىل الرغ��م من قوة العظام
رس أحياناً ،لكنها أيضاً تعود فتصلح نفسها .
املدهشة  ،فإنها تنك ُ
يُشكل الَعظم ما يُعرف بِالجِهاز الهيكيل إذ يَحتوي جِسم اإلنسان عىل أكرث من َ 200عظمة ،
يُقدرها ال َبعض بــ  206عظامت يف اإلنسان البالِغ  ،و ُهناك علم خاص بِدراسة ال ِعظام يُسمى
بِـ “ علم ال َعظم “ “  . “ Osteologyيَتكون الهيكل العظمي عند ا ِإلنسان من ُجزأين رئيسني،
هام :الهيكل املحوري  ،والهيكل الطريف .
ويتك��ون الهيكل املحوري من الجمجمة ،والعمود الفقري ،واألضالع ،والقص .يف حني يتكون
الهي��كل الطريف من عظام كل من الطرف العلوي ،والطرف الس��فيل ،وعظام الكتف ،وعظام
الرتقوة واللوح .أما الطرفان العلويني فيتكون كل طرف من عظم العضد ،وعظمتي الس��اعد
(الزند والكعربة) ومثاين عظام يف الرسغ مرتبة يف صفني ،وعظام اليد (املشط) وعددها خمس،
وس�لاميات األصابع وعددها  14عظمة .ويتكون الطرفان السفليان من كل من عظم الفحذ
والرضفة وعظمتي الساق (القصبة والشظية) وسبع عظامت يف الكاحل وعظام القدم (املشط
وسالميات األصابع) ويبلغ عدد عظام القدم  19عظمة.
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الحزام الصدري يربط بين األطراف العلوية والهيكل المحوري ،ويتكون
من :
1 .1عظمتي الرتقوة ،يش��كل كال منهام عظم أمامي رفيع ،تتصالن من األمام بعظمة القص،
وتتص�لان من الخلف بش��وكية علوية ب��ارزة من لوح الكتف تس��هم يف تكوين مفصل
الكتف.
 .2 .2عظمتي اللوح ،يش��كل كال منهام عظم خلفي مثلث ومسطح .ويتواجد تجويف خاص
بطرف عظم اللوح الستقبال عظم العضد.

كام أن الحزام الحويض يربط بني األطراف السفلية والهيكل املحوري .ويتكون من ثالث عظامت:
1 .1عظم��ة ال ُح ْرقُفة وهي إحدى ث�لاث عظامت اتحدت جمي ًعا؛ لتك�� ّون الحزام الحويض.
وتتميز عظم��ة ال ُح ْرقُفة بكونها أع��رض هذه العظامت الثالث ،ومتث��ل جناحي الحزام
الحويض.
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2 .2عظم��ة ال��ورك تتحد مع عظم��ة ال ُح ْرقُفة من ناحي��ة ،ومع عظمة الح��وض من األمام
والخلف ،ويوجد ثقب كبري يف تلك العظمة يسمى الثقب السا ّد.
3 .3عظمة العانة وهي العظمة الثالثة يف الحزام الحويض ،وتقع أمام املثانة البولية.
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وظائف العظام

.1
.2
.3
.4
.5

1ال َدعامة  :يُعطي الجِهاز الهيكيل الشَ ��كل العام للجس��م  ،وتوفر ال ِعظام اإلطار الرتباط
أنسجة وأعضاء الجِسم .
2إنتاج َخاليا ال َدم  :يتم إنتاج َخاليا ال َدم يف نُخاع ال َعظم األحمر لبعض ال ِعظام .
ِ 3
الحامي��ة  :تعمل ال ِعظام عىل حامية أجهزة وأعضاء الجِس��م  ،فمث�لاً تحمي ال ُجمجمة
ِ
الدماغ  ،ويَحمي القفص الصدري القَلب والرئتني َوغريهام .
َ 4روافع  :تَعمل العديد من ال ِعظام بالتآزر مع العضالت الهيكلية كَروافع ( )Leverبإمكانها
تغيري مقدار واتجاه القوة الناتجة عن ال َعضالت .
5خزن األمالح وال ُدهون  :تُش��كل العظام َمخزناً رئيس��اً ألمالح الكالس��يوم والفسفور يف
الجسم  ،كام تُخزن ال ُدهون يف نخاع العظم األصفر.

مكونات العظام

العظم يف الجس��م البرشي يضم نوعني اثنني من أنواع النسيج العظمي :املكتنز واإلسفنجي.
َوتُشري األسامء إىل أن كِال ال َنوعني يَختلف يف الكثافة ،أو مقدار اكتظاظ النسيج داخل العظم .
ان العظم هو صلب نسبيا وخفيف ،وتدخل مواد عديدة يف تركيبه ،إذ يتكون وبشكل رئيس
من فوسفات الكالسيوم.
يك��ون العظم عىل نوعني :صلب “ مضغوط” وأس��فنجي .تتكون ق�شرة العظم من العظم
الصل��ب .العظ��م املكون للقرشة يش��كل  80%من كتلة العظم الكلي��ة للهيكل العظمي يف
اإلنس��ان البالغ .و بس��بب كثافة القرشة العالية تش��كل نس��بتها  10%من مساحة الجسم
السطحية .اما العظم االس��فنجي فيحتل مساحة سطحية كبرية أكرث بعرش مرات من العظم
املكون للقرشة ،ويشكل  20%من املساحة السطحية لجسم اإلنسان.
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أن���������واع ال����خ��ل�اي����ا ال��ع��ظ��م��ي��ة
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وهي :
َو ُهناك ثالثة أنواع من الخاليا تُسهم يف عملية منو العظام َ
1 .1أوستيوبالستس ( )Osteoblastsو هي خاليا إنتاج العظم أو مولدة للعظم.
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أوستيوكالستس ()Osteoclasts
وهي خاليا ماصة أو محطمة للعظام .وهذه الخاليا تساعد أيضاً عىل التحكم مبستويات
الكالسيوم يف الدم بإطالقها الكالسيوم يف الدم أو بإعادته إىل مخزن ِه العظمي.
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2 .2أوستوسايتس ( )Osteocytesوهي خاليا عظمية بالغة .
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النسيج العظمي:

سطح العظم الحي
•العظم الحي عضو يتكون من عدد من األنسجة املختلفة  .و يغلّف َ
غش��ا ٌء صلب يُسمى الس��محاق .و تحمل األوعية الدموية املوجودة يف السمحاق املواد
الغذائية إىل داخل العظم  ،كام تعمل األعصاب فيه عىل إصدار إشارات األمل  ،كام يوجد
العظم الكثيف و العظم اإلسفنجي تحت السمحاق .
•العظ�� ُم الكثيف يكس��ب العظ َم صالبة؛ ألنه يحتوي عىل ش��بكة ترتس��ب عليها أمالح
الكالسيوم و الفوسفور  .أما العظم اإلسفنجي فيوجد عىل أطراف العظم الطويل كام يف
أعىل الذراع  ،و يحتوي العظم اإلسفنجي عىل مسامات تجعل العظم أخف وزناً .
•و يوجد يف مركز العظم الطويل فتحة كبرية تُس��مى تجويف العظم  ،و يمٌ أل التجويف و
مسامات العظم
اإلس��فنجي مبادة تس��مى نخاع العظم  .و يكون جزء من النخاع أصفر اللون  ،إذ يتكون من
الخالي��ا الدهنية  .أما الجزء اآلخ��ر منه فيكون أحمر اللون ؛ ألنه ينت��ج خاليا الدم الحمراء
مبعدل  3 - 2ماليني خلية كل ثانية .
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العظم الكثيف :
يتكون من:
1 .1اسطوانات  :كل اسطوانة من صفائح مكونة من بلورات من االمالح وااللياف
2 .2قناة هافرس :متدد االوعية الدموية عرب قنوات هافرس لتغذي الخاليا العظمية
3 .3الخاليا العظمية  :تحتوي عىل االلياف الربوتينية التي تلتف حول الصفائح
العظم االسفنجي  ( :يوجد داخل العظم الكثيف)
هو عبارة عن نسيج ضام يتكون من فجوات واسعة يتخللها عدد من الصفائح املرتبة ترتيبا
موازيا لخطوط قوة الضغط.
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تطور ونمو العظام

بعد عملية اإلخصاب تتكون ثالث طبقات للتربعم (: )Germ Layers
وهي مجموعة الخاليا التي تنتج من عملية التكوين الجنيني ،ومنها تتكون جميع األنسجة
و األعضاء .هناك  3طبقات كل منها سيكون مسؤوالً عن إنتاج أعضاء معينة :
•األديم الظاهر
•األديم املتوسط
•األديم الباطن
1 .1األديم الظاهر ( :) Ectoderm
الطبق��ة الخارجية من طبقات التربعم و ينتج منها الجهاز العصبي املركزي والجلد وعدس��ة
العني والقرنية وغريها الكثري.
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2 .2األديم المتوسط (: ) Mesoderm
الطبقة الوس��طى من طبقات التربع��م وينتج من هذه الطبقة عدة أعض��اء منها :القلب و
األعضاء التناسلية والعظام والعضالت.
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3 .3األديم الباطن (:) Endoderm
آخر طبقات التربعم ظهورا يف عملية التكوين الجنيني .وتتكون من هذه الطبقة عدة أعضاء
مثل :املعدة والكبد والرئتان والبنكرياس والغدة الدرقية.
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تطور النسيج العظمي (:)Bone tissue development
رصا من
تتخل��ق العظام يف املرحل��ة الجنينية من خاليا األديم املتوس��ط ( )Mesodermوح ً
الكتل البدنية أو “الجسيدات” ( )Somitesالتي تنشأ يف األسبوع الثالث من العمر الجنيني
يف منطقة جار املحوري ( ،)Bara Axialونتيجة النقس��ام الجس��يدات تعطي الكتل الصلبة
 .وتتح��ور خاليا الكتل الصلب��ة لتعطي األرومات العظمية أو الخالي��ا املولدة للعظم( (�Os
 ،)teoblastsوالتي تبدأ باالنقس��ام والهجرة إىل أماكن تشكل الكتل العظمية؛ إذ تقوم بإفراز
إنزيم الفوس��فاتيز الذي يؤدي إىل ترس��يب أمالح الكالس��يوم من الدم املحيط؛ ما يؤدي إىل
تعظم هذه الخاليا وتحولها إىل خاليا عظمية ( )Osteocytesالتي تحيط نفس��ها بالجويفات
العظمية ( ،)Bone Lacunaeوبذلك تتشكل كتل عظمية متكلسة.
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وهناك نوعان من التعظم هام:
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  .1التعظم الغشائي (:)intramembranous
تكون العظام يف هذا النوع عىل ش��كل أغش��ية من أنس��جة رابطة ويب��دأ التعظم يف هذا
النس��يج من املركز ،وتتاميز الخاليا املتوسطية ( )Mesenchymalcellsيف املركز إىل أرومات
عظمية تس��مى “أرومات العظم” ( ) Osteoblastsوم��ن ثم تتحول األرومات العظمية إىل
خاليا عظمية .وتتعظم بهذه الطريقة عظام الجمجمة والوجه .وهي التي كانت نس��ي ًجا من
الغشاء ثم بني عليها العظم دون أن تسبقه مرحلة نشوء الغضاريف.
 .2التعظم الغضروفي (:) endochondral
تتم طريقة التعظم الغرضويف عن طريق استبدال الغضاريف بالنسيج العظمي .أغلب العظام
يف الهيكل العظمي تتش��كل بهذا اإلسلوب .تدعى هذه العظام بعظام  .endochondralيف
هذه العملية ،العظام تتش��كل أوالً ،عىل ش��كل قوالب من الغضاريف .أثناء الش��هر الثالث
بعد التلقيح ،األوعية الدموية وخاليا األوستيوبالس��تس تخرتق ِس�� ْم ُ
حاق الغُضرْ وف( (�Peric
 ،)hondriumوه َو ِغش��اء ليفي َخلوي يُحيط عاد ًة بالغُرضوف ويتحول سمحاق الغرضوف
 perichondriumإىل السمحاق ( ) periosteumوهوغشاء من النسيج الضام,يسمى غشاء
العظم إذ تش��كل خاليا األوستيوبالس��تس( )Osteoblastsياقة م��ن العظم املضغوط حول
َج�� ْدل [جمع أ ْجدال] (الجزء االس��طواين الطويل من العظ��م)  .diaphysisيف نفس الوقت،
الغرضوف يف مركز  diaphysisيبدأ بالتحلل .وتخرتق خاليا األوستيوبالستس()Osteoblasts
الغرضوف املتحلل وتستبدله بعظم اإلسفنجي وهذا يشكل نواة أساس للتعظم.
تنترش عملية التعظم من هذه النواة إىل نهايات العظام .بعد تش��كل العظم اإلس��فنجي يف
أجدال ( ،)diaphysisتقوم خاليا أوستيوكالس��تس( )Osteoclastsبتحطيم قسم من العظم
املشكل حديثاً لفتح تجاويف.
الص َنوبَر ِّي)  epiphysesيواصل النمو إلعطاء املجال
الغرضوف يف امل ُشاشَ �� ٌة ال َرأْ ِس َّية (الج ِْسم َّ
للعظم النامي ألخذ مزيد من الطول .الحقا ،عادة بعد الوالدة ،تنش��أ مراكز تعظم ثانوية يف
امل ُشاشَ ٌة ال َرأْ ِس َّية  .epiphysesالتعظم يف امل ُشاشَ ٌة ال َرأْ ِس َّية  epiphysesمشابه للذي يحصل يف
األجدال  diaphysisإال أن العظم اإلسفنجي ال يحطم لتشكيل تجاويف.
عندما يكتمل التعظم الثانوي ،الغضاريف تس��تبدل بالعظم كليا ماعدا يف منطقتني .مساحة
من الغرضوف تبقى عىل سطح امل ُشاشَ ٌة ال َرأْ ِسيَّة  epiphysisمشكلة الغرضوف املفصيل ،أما
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املنطقة األخرى من بقايا الغرضوف فتقع بني  epiphysisو .diaphysisوهذه تسمى طبقة
 plate epiphysealأو منطقة النمو.
ومن الجدير بالذكر أن معظم عظام الجس��م تتعظم بطريقة التعظم الغرضويف؛ ألن هيكل
أساسا من الغضاريف.
الجنني يتكون ً
وقد رصح علامء األجنة أن يف األس��بوعني الخامس والس��ادس تبدأ املرحلة الغشائية ،ويظهر
النس��يج السابق للعظام ،ويف أواخر األسبوع الس��ادس تأيت املرحلة الغرضوفية ،ثم تظهر يف
ٍ
عندئذ ـ تظهر ،وتتكون
األس��بوع الس��ابع أماكن تعظم يف أقواس الفقرات ،وتبدأ األضالع ـ
العضالت حول العظام وتكسوها باللحم.
وبالتوفيق بني ما اكتشفه العلم الحديث وعلم األجنة فإن العظام تنقسم إىل قسمني هام:
  .1العظام الغرضوفية :وهي التي تتكون من الغضاريف أوالً ،ثم متتلئ بالعظام تدريجيًّا.
  .2العظام الغشائية.
وجد علم األجنة أن يف األسابيع الخامس والسادس والسابع تحدث أحداث جسام يف الجنني،
وقد اكتشف أن أهم ما مييز هذه املرحلة هو تحويل الكتل البدنية إىل عظام ،فتظهر براعم
األطراف يف بداية األس��بوع الخامس ،ويس��بق الطرف العلوي الطرف الس��فيل ببضعة أيام،
ويحتوي الربعم الطريف يف أول األمر عىل خاليا غري مميزة ،ثم تتكش��ف يف األس��بوع السادس
وتتحول إىل خاليا غرضوفية ،وتبدأ هذه الخاليا بإفراز النس��يج الغرضويف مكونة بذلك عظام
األط��راف ،وهي العضد والزند والكع�برة يف الطرف العلوي ،وعظمة الفخذ وقصبة الس��اق
والش��ظية يف الطرف السفيل ،كام يتكون بذلك رس��غا اليد والقدم ،وسالميات أصابع اليدين
والقدمني.
أثناء األسبوع الس��ابع ،يبدأ الهيكل العظمي باالنتشار خالل الجسم ،وتأخذ العظام أشكالها
املألوفة ،ويف نهاية األس��بوع الس��ابع وأثناء األس��بوع الثامن تأخذ العض�لات موقعها حول
تكوينات العظام.
وكذل��ك أثب��ت علم األجنة أن خالي��ا العظام هي الت��ي تتكون أوالً يف الجنني ،وال تش��اهد
خلي��ة واحدة م��ن خاليا اللحم إال بعد ظه��ور خاليا العظام ،وهذا م��ا نجد صاحب كتاب:
“عل��م األجنة الطبي” ()Medical Embryologyيرصح به؛ إذ يقول :وتظهر هذه العضالت
لتكس��و العظم يف األس��بوع السادس والس��ابع ـ منذ بدء التلقيح ـ بينام تظهر العظام ذاتها
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مخصصا لظهور
يف األس��بوع الخامس والس��ادس ،ويقول أيضً ا :وهكذا نرى األس��بوع الرابع
ً
الكتل البدنية ،واألس��بوع الخامس والسادس لتحول الكتل البدنية إىل قطاع عظمي وعضيل،
واألسبوع السادس والسابع لتكىس العظام بالعضالت.
أشكال العظم
•العظ��ام الطويل��ة ( :)Long bonesطويلة نس��بيا ورفيعة ،توج��د يف مناطق عدة ،يف
الذراعني والفخذين ،وتعد عظمة الفخذ أكرب وأثقل عظام الجسم.
•العظام القصرية ( :)Short bonesتش��بة الصندوق يف مظهره��ا الخارجي ،مثل :عظام
الرسغ والكاحل.
•العظام املسطحة ( :)Flat bonesسطحها رقيق ومستو وخشن مثل :عظمة القص ولوح
الكتف وسطح الجمجمة.
•العظام غري املنتظمة ( :)irregular bonesأشكالها وسطوحها صلبة ومن األمثلة عليها:
فقرات العمود الفقري والعديد من عظام الجمجمة.
•العظام السمس��مية ( :)Sesamoidعظام مس��طحة صغرية تش��بة بذور السمسم تقع
بالقرب من األربطة واملفاصل كام يف عظام الرضفة يف الركبة.
•العظام املس��ننة ( :)Sutural bonesعظام صغرية ومسطحة أشكالها غري منتظمة تقع
بني عظام الجمجمة املسطحة :حوافها مسننة بحيث يتداخل بعضها مع بعض.
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عملية تجدد األنسجة العظمية:
مل يتوص��ل العلامء ،بعد ،لفهم تام ملجمل األس��باب التي تؤدي إىل هذه الظاهرة ،لكن هذه
العملية تتعلق بكيفية بناء العظام .فالعظم يتبدل باستمرار ،اذ تنشأ انسجة عظمية جديدة
وتتحلل (تتفكك) انس��جة قدمية .وتعرف هذه العملية بعملية تجدد ،او اعادة بناء ،النسيج
العظمي ،او تبدل النسيج العظمي.
تحدث الدورة الكاملة لتجدد العظام يف غضون فرتة زمنية تقدر بثالثة اش��هر .يعمل الجسم
– لدى صغار السن  -عىل انتاج النسيج العظمي الجديد بارسع مام يستغرقه تفكك او تحلل
االنس��جة العظمية القدمية .اي ان الكتلة العظمية تزداد باس��تمرار ،يف س��ن صغرية .وتبلغ
الكتلة العظمية اوجها يف منتصف العقد الثالث من عمر االنسان.
ثم تتواصل عمليات تجدد االنس��جة العظمية ،الحقا ،لكن الجسم يفقد انسجة عظمية اكرب
من تلك التي يس��تطيع ان يبنيها .فلدى الس��يدات يف مرحلة االياس (“سن الياس”  -انقطاع
الطمث) ،تزداد وترية تضاؤل حجم االنس��جة العظمية باس��تمرار ،جراء الهبوط الحاد الذي
يطرأ يف مستوى تركيز هرمون االسرتوجني يف الدم .وبالرغم من كرثة العوامل التي تؤثر عىل
فقدان االنس��جة العظمية ،اال ان الس��بب الرئيس للفقدان املتزايد لالنس��جة العظمية لدى
السيدات يعود اىل هبوط مستويات انتاج االسرتوجني خالل فرتة انقطاع الطمث.
تتعلق درجة الخطورة الصابة ش��خص م��ا بتخلخل العظام بكمية االنس��جة العظمية التي
تكون قد تراكمت يف جسمه خالل الفرتة العمرية املمتدة بني سن  25و  35عاما (اوج كمية
االنس��جة العظمية) ،كام تتعلق بالرسعة التي يفقد فيها الش��خص االنسجة العظمية يف ما
بع��د .كلام كرب حجم الكتلة العظمية يف اوجها كان لدى الش��خص مخ��زون اكرب من الكتلة
العظمية ،وبذلك يقل خطر االصابة يف هشاشة العظام يف سن متقدمة ،نسبيا.
تتعل��ق متانة العظ��ام بحجمها وبكثافته��ا .أما كثافة العظام فتتعلق مبس��تويات الكالس��يوم
والفسفور يف الجسم ،باإلضافة إىل املعادن األخرى التي تدخل يف تكوين العظام .عندما تحتوي
العظ��ام عىل كمية من املعادن اقل من املطلوب ،تفقد العظام قوتها ثم تفقد ،يف منتهى األمر،
قدرة الدعم الداخلية الخاصة بها ويف حال وجود نقص يف استهالك كميات كافية من الكالسيوم
وفيتام�ين (د) ( )Vitamin Dخ�لال العقود الثالثة االوىل من حياة االنس��ان ،فقد يؤدي ذلك
اىل هبوط يف الكتلة العظمية يف جس��م هذا الش��خص عند بلوغه الس��ن التي تبلغ فيها الكتلة
العظمية اوجها؛ ما يؤدي اىل فقدان هذا الش��خص كتلة عظمية برسعة اكرب نس��بيا فيام بعد.
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ولذلك فإن هنالك ثالثة عوامل حيوية تسهم يف تحسني صحة العظام عىل امتداد سني العمر:
•مامرسة النشاط البدين املنتظم
•استهالك كميات كافية من الكالسيوم
•استهالك كميات كافية من فيتامني (د) ،الذي يعد رضوريا لتحفيز امتصاص الكالسيوم يف الجسم
إعادة تشكيل العظام
العظ��ام أعضاء نش��طة وحيوية إذ متر به��دم وإعادة بناء ،وعملية بن��اء وهدم العظام هي
عملية مس��تمرة طوال عمر اإلنسان .إعادة تشكيل العظام (أو استقالب العظام) تتم بإزالة
أنس��جة العظام الناضجة من الهيكل العظمي (عملية تس��مى ارتش��اف العظم) وتش��كيل
أنس��جة عظام جديدة (بعملية تسمى التحجر أو تكوين العظام الجديدة) .يف فرتة الطفولة
حتى عمر الش��باب تتغلب عملية البناء عىل عملية الهدم ،مس��ببة زي��ادة يف طول وكثافة
العظام ،ويستمر ذلك النمو حتى سن الثالثني تقريبا إذ تبلغ العظام ما يسمى (ذروة الكثافة
العظمية).فحوايل  50%من عملية تكوين العظام تتم خالل سنوات النمو يف فرتات املراهقة،
وحتى يف س��نوات الش��باب األوىل يف بداية العرشين��ات ،تكون العظام أق��وى وأكرث كثافة،
وكلام كانت العظام أكرث كثافة قبل بلوغ منتصف العمر كانت أكرث قدرة عىل تحمل فقدان
العظام الذي يحدث بش��كل طبيعي يف س��نوات الشيخوخة.هذه العمليات تتحكم يف إعادة
تشكيل أو استبدال العظام بعد إصابات الكسور ،وتتطلب التوازن بني خاليا بانيات العظام و
الخاليا اآلكلة للعظام؛ إذ يُحافظ التوازن بني األوستيوبالستس واألوستيوكالستس عىل النسيج
العظمي.
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ك���ي���ف ت���ج���دد ال���ع���ظ���ام ن��ف��س��ه��ا
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وتتم عملية بناء العظام بعد الكسر عن طريق ثالث خطوات
 1 .1تشكيل جلطات دم :
يف خالل ساعات بعد الكرس  ،يكون العظم املكسور قد بدأ عملية اإلصالح .تتشكل جلطة دم
بني طريف العظم املكسور .هذه الجلطة تختم األوعية الدموية املتمزقة يف العظم والسمحاق
ومتنعها من النزف .ويكون موضع الكرس منتفخاً ومؤملاً.
 2 .2تشكيل ال ُجسأة:
بعد أيام من وقوع الكرس  ،يكون السمحاق عاد فتشكل  ،وتكون الجلطة الدموية استبدلت
ب ُجسأة من نسيج ليفي طري .بعد ثالثة إىل أربعة اسابيع من الكرس  ،إذ تنمو أوعية دموية
يف ال ُجس��أة  ،تح َول الخاليا البانية للعظم النس��يج الليفي إىل ُجس��أة عظمية اسفنجية .هذا
يلحم الطرفني املكسورين معاً.
3 .3تشكيل عظم جديد:
بعد الكرس بشهور  ،يكون الجرب (شفاء العظم) اكتمل تقريباً .تعي ُد الخاليا العظمية تشكيل
ال ُجس��أة العظمية ويتش��كل تجويف نقي مركزي جديد  .كام تق��وم الخاليا العظمية بإزالة
النتوء حول ال ُجسأة وإضافة عظم مرصوص قوي لتقوية جدران جذع العظم ،بحيث يحتفظ
العظم بشكله األصيل.
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املعادن الغذائية الهامة يف بناء العظم
الكالسيوم:

الكالس��يوم هو عنرص كيميايئ رضوري للكائنات الحيه ومنها االنس��ان  ،وكمية الكالسيوم يف
جسم االنسان اكرث من اي عنرص اخر  ،ومن الرضوري جدا ً تناول كميات كافية منه يف ثالثة
العقود االوىل من العمر للوقايه من ضعف العظام يف العقود الالحقه  ،ويتواجد يف الجس��م
بشكل اساس يف العظام واالسنان بنسبة %.99
وظائف الكالسيوم:
1 .1املحافظه عىل سالمة وقوة العظام واالسنان
2 .2عامل اساس يف تخرث الدم يف حاالت النزيف
3 .3يساعد عىل تنشيط الهرمونات واالنزميات يف الجسم
4 .4منظم لضغط الدم
5 .5يشارك يف املحافظه عىل سالمة الدماغ
6 .6مساعد عىل انتقال االشارات والسيال العصبي
7 .7ينظم انقباض العضالت ومنها القلب
المصادر الغذائية للكالسيوم:
ميك��ن الحصول عىل الكمية املوىص بها يوميا من الكالس��يوم ع��ن طريق تناول نظام غذايئ
صحي يش��مل مجموعة متنوعة من األطعمة الغنية بالكالسيوم ،مثل :الحليب ،اللنب ،الجنب،
وغريها من منتجات األلبان والتي هي أكرب مصادر الغذاء من الكالسيوم.
وهناك األطعمة االخرى التي تحتوي عىل نسبه عالية من الكالسيوم مثل :اللفت ،القرنبيط
 ،وغريه��ا من الخرضاوات الورقية الخرضاء .س��مك الرسدين ،س��مك الس��لمون ،وغريها من
األسامك لينة العظام.
بعض األطعمة تجعل من الصعب عىل الجسم امتصاص الكالسيوم ،مثل املرشوبات الغازية،
فيجب تجنبها ليس فقط لصحة العظام بل ألس��باب غذائية عديدة مبا يف ذلك منع البدانة،
املرشوبات الغازية تقلل امتصاص الكالسيوم يف األمعاء.
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محتوى الكالسيوم (ميلليغرام)
488
296
300
290
175
351

الكمية

كوب
كوب
كوب
كوب
قطعة واحدة ( 30غراماً)
علبة( 90غراماً)

النوع
كوب لنب خايل الدسم
كوب لنب كامل الدسم
كوب حليب خايل الدسم
كوب حليب كامل الدسم
جبنة بيضاء
رسدين

الكميه الموصى بها يوميا «ملغم»
مرحلة العمر
من  6-0شهور
 12-7شهر
 3-1سنوات
 8-4سنوات
النساء والرجال  18 - 9سنة
النساء والرجال  19-50سنة
النساء  51-70سنة
الرجال  51-70سنة
النساء والرجال اكرث من  70سنه
النساء الحوامل أو املرضعات  14-18سنة
النساء الحوامل أو املرضعات  19-50سنة

الكميه املوىص بها يوميا (ملغم)
200
250
700
1000
1300
1000
1200
1000
1200
1300
1000

مكمالت الكالسيوم األكرث ش��يوعا هي كربونات الكالسيوم وسرتات الكالسيوم .يحتوي عىل
كربونات الكالس��يوم أعىل نسبة من عنرص الكالسيوم ،وحوايل  400ملغ لكل  1000ملغ من
كربونات الكالسيوم مقارنة مع  210ملغ  1000ملغ من الكالسيوم السيرتات .ولذلك ،هناك
حاجة أقل لألقراص.
س�ترات الكالس��يوم ،ومع ذلك ،هو الخيار االفضل يف املرىض الذي��ن يتناولون أدوية مضادة
لحموضة املعدة ولتحقيق أقىص قدر من االستيعاب ينبغي أن تؤخذ كربونات الكالسيوم مع
األغذية؛ عندما تؤخذ كربونات الكالس��يوم مع الطعام ،االمتصاص يكون جيدا ً .يف حني ميكن
أن تؤخذ سرتات الكالسيوم مع أو بدون الطعام.
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الفسفور عنصر هام لبنية العظام

الفس��فور معدن يختبئ يف عظامنا  ،عضالتنا و أنسجتنا العصبية ،هو رضوري للدماغ ولكنه
يس��هم وبالتآزر مع الكالس��يوم يف تكوين العظام.يحتوي جس��م اإلنس��ان عىل 700غ من
الفس��فور  ،وهو ثاين أكرث معدن موجود يف جهازنا بعد الكالس��يوم(1كلغ)  .يتوزع الفسفور
بنسبة  80%يف العظام  10%،يف العضالت  ،و  10%يف األنسجة العصبية ( يساعد عىل التذكر
واالستذكار عند مستوى الدماغ والدم).
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•أما حاجتنا اليومية فهي :
• 360ملغ للطفل.
•1000ملغ للمراهق ،املرأه الحامل أو املرضع.
• 800-700ملغ للراشد .
يف الواقع ،حاجتنا من الفس��فور توازي حاجتنا من الكالس��يوم ،وهذا التوازن مهم للغاية يف
ضامن توظيف هذين العنرصين األساس�ين بش��كل سليم ومفيد للجس��م وتحديدا ً للعظام.
نج��د الفس��فور يف معظ��م أصن��اف األطعم��ة ( فق��ط الزي��ت والس��كر ال يحتويان��ه )،
ويش��كل الحلي��ب ومش��تقاته مصدرا ً جي��دا ً للفس��فور .لذلك ف��إن النقص يف الفس��فور
يع�� ّد م��ن الح��االت الن��ادرة للغاي��ة  ،وق��د يظه��ر فقط عن��د املصاب�ين مب��رض كلوي ،
ف��رط نش��اط الغ��دة الدرقي��ة ،الته��اب البنكري��اس ،أو عن��د الذي��ن يتناول��ون أدوي��ة
مض��ادة للحموض��ة ( نتيج��ة مش��كلة يف املع��دة) تحتوي ع�لى األملنيوم أو املغنيس��يوم.
يف املقابل :النقص يف الفس��فور يس��بب تعباً ،تش��نجات عضلية  ،تنمالت ،وذلك ألنه يلعب
دورا ً يف النش��اط العضيل والعصبي ،وعىل العكس  ،الفرط يف الفسفور ( مافوق ال2500ملغ
يف اليوم )  ،فقد يؤدي إىل ترقق العظام .وذلك ألن الفس��فور يس�� ّخر كل الكالسيوم ليمتصه
الجسم ،ما يؤثر عىل متعدن العظام.
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الهرمونات التي تؤثر على بنية العظام
1.1فيتامني د وهرمون جار الدرقي:
يع ّد نقص فيتامني دال وباء يه ّدد العامل أجمع رغم النجاح الكبري يف عالج داء الكس��اح الذي
يس��ببه نقص فيتامني دال .و كلنا يعلم بأن نقص فيتام�ين دال مرتبط بالعديد من األمراض
املزمنة و الخطرية وعىل رأس��ها مرض الكس��اح لدى األطفال و ليونة وهشاش��ة العظام عند
الكبار ،كام يسبب نقص فيتامني “د” أنواع متعددة من الرسطانات و األمراض املناعية مثل:
م��رض التصلّ��ب اللويحي و ارتفاع ضغ��ط الدم و يُع ّرض املريض لإلصابة مبرض الس��كري و
أم��راض القلب و األوعية الدموية و العديد من االلتهابات و األمراض املعدية مثل التهابات
السل.
الرئة و ّ
يس��تخف الكثريون بفيتامني (د) رمبا لكون الحصول عليه مجانياً إذ ان الجس��م ينتجه عند
مالمسة أشعة الشمس للجلد إذا توافرت املواد األولية لتكوينه وهو فيتامني يف االصل واصبح
يع ّد هرموناً لتعدد وظائفه.
يحد فيتامني (د) من اإلصابة بهشاش��ة العظام  ،واالكتئاب  ،ورسطان الربوس��تاتا  ،ورسطان
الثدي  ،وحتى من آثار مرض الس��كري والس��منة ومن أهم وظائفه دعم املناعة التي تحمي
االنسان من أمراض كثرية.
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حقائق هامة حول فيتامين (د) و التعرض ألشعة الشمس :

يتم إنتاج فيتامني (د) يف الجلد عند التعرض لألش��عة فوق البنفس��جية من ضوء الش��مس
الطبيعي ولكن ليكون ف ّعاالً يجب أن مير يف الكبد ليضاف له الهيدروكسيل  OHيف موقع الـ
 25وبعدها اىل الكلية ليضاف له الجزيء اآلخر من OHويصبح حامالً الثنتني من مجموعة
الهيدروكسيل .وبذلك يتم تحويل فيتامني (د) يف الجسم عن طريق الكليتني و الكبد للمركب
االكرث فعالية ولذا إذا كان هناك خلل يف وظائف الكبد أو الكىل يحتاج االنس��ان إىل تعويض
فيتامني د  .أنظر الصورة اآلتية:
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1أشعة الشمس الفوق بنفسجية ال ميكن ان تخرتق الزجاج .لذلك جسمك ال ينتج فيتامني
(د) عند الجلوس يف السيارة أو املنزل.
2من املس��تحيل الحصول ع�لى كميات كافية من فيتامني (د) م��ن خالل نظامك الغذايئ
وح��ده ،الطريقة الوحيدة التي يُعتمد عليها إلنتاج فيتامني د يف جس��مك هي التعرض
ألشعة الشمس مع الحصول عىل املواد األولية تغذوياً.
3عىل اإلنسان رشب عرشة أكواب من الحليب امل ّدعم بفيتامني د يومياً للحصول عىل الحد
األدىن من مس��تويات فيتامني د يف نظام��ه الغذايئ(هذا يف البالد التي يدعم بها الحليب
بالفيتام�ين أم��ا يف بالدنا فأغلب الحلي��ب غري مدعم) ومن الجدي��ر بالذكر أن أغلبية
العرب يعانون من مشكلة كبرية يف هضم الحليب بسبب نقص االنزيم الرضوري لذلك؛
ما يجعلهم يعانون من الغازات الكثرية واالسهاالت السيئة ولذا يع ّد اعطاء فيتامني د مع
الحليب ليس حالً مناس��باً لسببني ) الحليب عايل السعر وغري مدعوم من الدولة كغذاء
لألطف��ال ك�ما هي الحال يف العامل الغ��ريب  )2ال يوجد فيتامني د مض��اف للحليب بكل
أنواعه كام هو متطلب قانونياً يف العامل الغريب.
4أكرث املناطق فاعلية لتكوين فيتامني د هي القريبة من خط االس��تواء وكلام ابتعدنا عن
خط االس��تواء أصبحت إمكانيتك أقل كدول كندا واململكة املتحدة والرنويج والس��ويد
ويقع االردن  33شامل خط االستواء.
 5األش��خاص ذوو البرشة الغامقة قد يحتاجون من  20اىل 30ضعفاً من التعرض ألش��عة
الش��مس إلنتاج نفس كمية فيتامني د من ذوي البرشة البيضاء و يع ّد هذا س��بباً رئيساً
لنق��ص فيتامني د وما يتبعه من مضاعفات عند الس��ود الذين يعانون من كل ما يفعله
نقص فيتامني د أكرث من البيض.
6وجود مس��تويات كافية من فيتامني (د) يف الجس��م رضورية لتهيئ��ة االمعاء المتصاص
الكالس��يوم وعند عدم وجود هذه املس��تويات يف الجس��م تكون االمع��اء غري مؤهلة
المتصاص الكالسيوم؛ ما يجعل مكمالت الكالسيوم عدمية الفائدة.
7ال ميكن عالج نقص فيتامني (د) املزمن بني عشية وضحاها إذ يستغرق إعادة بناء العظام
يف الجسم والجهاز العصبي أشهرا ً من أخذ مكمالت فيتامني د و التعرض ألشعة الشمس.
 8واقيات الشمس الضعيفة (  ) SPF = 8متنع قدرة الجسم عىل انتاج فيتامني (د) بنسبة
 ٪ 95ولهذا السبب فهي تسبب نقص فيتامني د يف الجسم واالمراض التابعة له.

 9 .9من املستحيل انتاج كميات كبرية ضارة من فيتامني د يف الجسم نتيجة التعرض الطويل
ألشعة الشمس إذ سيقوم الجسم بإنتاج ما يحتاجه فقط .
 1010إذا ضغط��ت بق��وة عىل عظمة القص وتأمل��ت ،فاعلم انك تعاين م��ن نقص فيتامني د
املزمن.
1111الرشكات املصنعة لواقيات الشمس تخفي عنك حقيقة أن الجسم يحتاج فعال اىل التعرض
ألشعة الشمس؛ ألن ذلك يعني انخفاض مبيعاتها من هذه املنتجات .
1212عىل الرغم من ان فيتامني د هو أحد املواد الهامة يف جسم االنسان فانه يتم انتاجه يف
الجسم من غري الحاجة ألي مواد أساس ولكن بنسبة قليلة ومع التغريات املناخية يصبح
التعويض رضورياً.
و من أهم أس��باب نقص فيتامني “د” قلّة التع ّرض ألش��عة الش��مس باإلضافة إىل أن هناك
أطعم��ة قليلة مد ّعمة بفيتامني دال ،و حتى املد ّعم��ة منها ال تحتوي عىل الكمية الكافية و
الالزم��ة من فيتامني دال لتغطية احتياجات اإلنس��ان من ه��ذا الفيتامني الحيوي املهم ،كام
كانت التوصيات العاملية بالتقليل من التع ّرض ألش��عة الش��مس للوقاية من رسطانات الجلد
عامالً ثالثاً أدى إىل نقص فيتامني دال عاملياً.
و بالرغ��م من أن ليس هناك اتفاق عاملي عىل تعريف نقص فيتامني دال لكن من املتعارف
عليه عاملياً بأن نقص فيتامني دال يع ّرف إذا كان مستوى فيتامني دال ( )OH vit D 25أقل
م ن  20نانوغراماً/مل ،أ ّما إذا كان بني  20-29نانوغراماً/مل ففيتامني دال يع ّد غري كايف (�in
 )sufficientيف حني إذا كان مستوى فيتامني دال أكرث أو يساوي  30نانوغراماً/مل فال يكون
هناك نقص يف فيتامني دال أو بعبارة أخرى مستواه كايف يف الدم.
و نق��ص فيتام�ين دال أو وجوده بكميات غ�ير كافية موجود يف حوايل  1بليون من س��كان
الع��امل ،ك�ما أن نقصه منترش يف ال��دول املتقدمة مثل الواليات املتح��دة األمريكية و الدول
النامية أيضاً و بالرغم من أن نقص فيتامني دال س��ببه قلة التعرض ألش��عة الش��مس إالّ أن
نقصه منترش –أيضاً -يف الدول الحارة و املشمس��ة ،فحوايل  30-50%من األطفال و البالغني
يف اململكة العربية الس��عودية و اإلمارات املتحدة و تركيا واس�تراليا و الهند و لبنان يعانون
من نقص فيتامني دال.
رصحت مؤسس��ة الدواء يف الواليات املتحدة األمريكية أن األطفال و البالغني حتى سن
وقد ّ
 50س��نة بحاجة عىل األق��ل إىل  200وحدة من فيتامني دال يومي��اً ،يف حني أن البالغني بني
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 70 - 51سنة و أكرث من  70سنة يحتاجون بني  400-600وحدة يومياً من فيتامني دال .ومن
املقرتح يف حال عدم وجود تع ّرض ٍ
كاف ألش��عة الش��مس أن يأخذ اإلنسان (سواء أكان طفالً
أم بالغاً) بني  800-1000وحدة يومياً من فيتامني دال من خالل األطعمة املد ّعمة للحيلولة
دون حدوث نقص يف فيتامني دال و للتعويض عن عدم التع ّرض ألش��عة الش��مس باعتبارها
مصدرا ً غنياً بفيتامني دال ،ومن األس��باب األخرى لنق��ص فيتامني دال العيش يف االرتفاعات
العالية جدا ً أو املنخفضة جدا ً  ،ش��هر الش��تاء ،اس��تخدام واقيات الش��مس ،تغطية الجسم
باملالبس كامالً أو بشكل كبري فطبيعة ارتداء املالبس لها دور يف الحيلولة دون دخول فيتامني
دال و امتصاص��ه عن طري��ق الجلد ،العمل يف األماكن املغلقة ،العيش يف الش��قق املكتظة،
تق ّدم العمر ،اس��مرار البرشة فاألشخاص ذوو البرشة السوداء يحتاجون إىل كميات عالية من
فيتامني دال حتى يتم امتصاصه وهذه الكميات تكون أكرث بكثري من األشخاص ذوي البرشة
البيضاء.
ومن األمراض املرتبطة بنقص فيتامني د هشاش��ة العظام وس��ببها ع��اد ًة هو نقص فيتامني
(د) الذي يضعف بش��كل كبري امتصاص الكالس��يوم وله وظائف كث�يرة وهامة باإلضافة إىل
الكالسيوم يف تكوين العظم الصحيح.
اعترب فيتامني د هرموناً ألن تعريف الهرمون تنطبق عليه متاماً ،و من أهم صفاته:
1 .1أنه يفرز يف الدم مبارشة دون دخوله يف قنوات خاصة توصله إىل مكان عمله وعن طريق
الدم يصل إىل كل خاليا الجسم حيث له فاعليته الفسيولوجية.
2 .2أنه ينظم بهرمون آخر من حيث إنتاجه وحفظ تركيزه ضمن الحدود الفسيولوجية فإذا
انخف��ض فيتامني د ارتفع هرمون ج��ارة الدرقية املحفِّز الرئيس للكلية إلنتاج فيتامني د،
وإذا زاد تركيزه عن الحدود الفس��يولوجية انخفض محفِّ��زه الرئيس وهو هرمون جارة
الدرقية.
3 .3ولذا نج��د أن هرمون جارة الدرقية يزيد عند املرىض الذين يعانون من نقص فيتامني د
ما يس��بب الهشاشة .ومن األخطاء الطبية الشائعة التشخيص الخاطئ إلفراط غدد جارة
الدرقية يف هؤالء املرىض ويف بعض األحيان يجري إزالة جارة أو جارات الغدة الدرقية ما
يسبب مشاكل طبية كبرية ومنها نقص تركيز الكالسيوم يف الدم والذي يسبب اضطرابات
كثرية ،ولذا نحذر من هذا الخطأ.
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4 .4ومن األخطاء الش��ائعة كذلك اعتبار هشاش��ة العظم املرافقة لنق��ص الفيتامني د مرضاً
أولياً ويتم عالجه دون س��بب ،ولذا إن وجدت الهشاش��ة برفقة نقص فيتامني د فيجب
عالج هذا النقص ملدة  3-6أش��هر قبل معالجة الهشاشة ألن أدوية الهشاشة إن أعطيت
للمريض وفيتامني د لديه ناقص أحدث إشكاليات كثرية.
مالحظة هامة:
عندما يكون فيتامني د ناقصاً عن املس��توى الطبيعي يتجاوب الجسم بزيادة افراز هرمون
ج��ارة الدرقية فريتفع لس��ببني 1- :تجنب نقص الكالس��يوم يف الجس��م  2-حفز الكىل عىل
تكوي��ن فيتامني د الق��وي بيولوجياً وهو  Vit. D OH)2) 1.25م��ا يؤدي اىل زيادة هرمون
جارة الدرقية ويسبب ذلك زيادة يف هشاشة العظم ولذا نحذر يف حالة نقص فيتامني د من
التشخيص الخاطئ لزيادة نشاط الغدة جارة الدرقية واجراء عملية استئصال لها دون سبب
وخلق مش��كلة عويصة نحن يف غنى عنها ولذا يجب العالج أوالً بفيتامني د ورفع مس��تواه
وعدم اجراء أي عملية ما دام تركيز الكالسيوم طبيعياً واعادة الفحص بعد  4-6أشهر.
ثانياً :هل ميكن اس��تبدال  Vitamin D3الطبيعي باملس��تحرضات الجديدة وغالباً ما تكون
باهظة الثمن؟ الجواب قطعاً ال؛ ألن كل خلية من خاليا الجس��م تحتاج اىل مستوى مختلف
وتركي��ز خاص بها من  Vit. D OH)2) 1.25والذي يضبط خالل جينات خاصة يف كل خلية
ولذا يعطي  Vitamin D3الرخيص والطبيعي ويرتك للجسم وخالياه تكوين ما تحتاجه من
مشتقاته الرضورية لعملها.
التسمم من جرّاء إعطاء فيتامين د:
يسود االعتقاد الخاطئ بأن فيتامني د إذا أعطي بكمية كبرية ميكن أن يسبب زيادة يف تركيز
الكالسيوم الكىل والفسفور ومضاعفات ناتجة عن ذلك.
الحقيقة أن الجس��م ينظم نفس��ه بنفسه فعند اإلنس��ان العادي إذا زاد تركيز فيتامني د عن
حده الفس��يولوجي فإن استجابة الجسم له تقل تدريجياً وتتوقف نهائياً إال يف حاالت نادرة
 ،وقد أجريت دراس��ات تثبت أن إعطاء  10.000وحدة يومياً ملدة خمس شهور من فيتامني
 D3ال يسبب أي إشكال.
*فيتامني (د) يقلل نس��بة االصابة برسطان الربوستاتا  ،ورسطان الثدي  ،ورسطان املبيض ،
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واالكتئاب ورسطان القولون و مرض انفصام الشخصية .
*“ الكساح “ هو مرض هزال العظام الناجم عن نقص فيتامني (د).
*نقص فيتامني (د) قد يؤدي إىل زيادة نس��بة االصابة بداء الس��كري من النوع الثاين كام
يضعف إنتاج األنسولني يف البنكرياس .
*السمنة تقلل تركيز فيتامني (د) يف الجسم  ،وهذا يعني أن البدناء بحاجة إىل ضعفي كمية
فيتامني د وذلك ألن نسبة عالية منه ترتكز يف الدهون وال تكون متاحة الستعامل الجسم.
*ميكن استخدام فيتامني (د) لعالج الصدفية .
*نقص فيتامني (د) يزيد من احتاملية االصابة بالفصام .
*س��بب اإلرضابات العاطفية املوسمية هو عدم التعرض ألش��عة الشمس الذي يؤدي اىل
اختالل امليالتونني .
*غالبا ما يش��خص نقص فيتامني (د) املزمن بش��كل خاطئ بانه مرض التهاب األنس��جة
الرخوية ألن أعراضهم متشابهة جدا وهي :ضعف العضالت ،و األوجاع واآلالم.
*التعرض ألش��عة الش��مس ملدة  2-3مرات أس��بوعياً يقلل من خطر اإلصابة بأمراض لها
عالقة وثيقة بنقص فيتامني د مثل السكري والرسطان.
*الرض��ع الذين يت��م اعطاؤهم مكمالت فيتامني د (2000وح��دة يوميا ) ينخفض لديهم
خطر االصابة بداء الس��كري من النوع األول بنس��بة  ٪ 80عىل مدى السنوات العرشين
املقبلة .
و يف األردن أجريت الدراس��ة الوطنية لنقص فيتامني دال ع��ام 2009-2010م و التي كانت
تهدف إىل  )1تحديد نس��بة النقص يف فيتامني دال بني األردنيني و األردنيات  )2التع ّرف إىل
الفئ��ات األردنية األكرث عرضة لنقص فيتامني دال ،وقد ض ّمت هذه الدراس��ة  4590ش��خص
بينهم  1128ذكرا ً و  3462أنثى وكان متوس��ط أعامر املشاركني يف هذه الدراسة الوطنية 42
س��نة .وجاءت هذه الدراسة لتكشف أن  23,1%من األردنيات لديهم فيتامني دال غري ٍ
كاف
ب�ين  20-29نانوغراماً/م��ل وأن  14,2%من األردنيات لديهم نقص حاد يف فيتامني دال (أقل
م��ن  20نانوغراماً/مل) أي أن  37,3%من النس��اء األردنيات لديهن إ ّما نقص أو عدم كفاية
يف فيتام�ين دال (فيتام�ين دال أقل من  30نانوغراماً/م��ل) و باملقابل فإن  3,6%من الرجال
لديه��م عدم كفاية يف مس��توى فيتامني دال يف الدم يف ح�ين  1,5%فقط من الرجال لديهم
نقص يف فيتامني دال (أقل من  20نانوغراماً/مل) أي أن  5,1%فقط من الرجال لديهم نقص
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أو عدم كفاية يف مس��توى فيتامني دال ،و من األس��باب التي تفسرّ هذا االختالف يف نس��بة
النق��ص يف فيتامني دال بني النس��اء و الرج��ال األردنيني هو أن معظم الس��يدات األردنيات
محجب��ات أو منقب��ات و بالتايل معظم أجس��ادهن مغطيات باملالب��س و التي تحول دون
امتصاص فيتامني دال ،كام أن معظم األردنيات ال يس��تطعن الخروج من منازلهن إالّ لقضاء
االحتياج��ات الرضورية و بالتايل يقضني معظم أوقاتهن يف البيوت التي ال تدخلها الش��مس
بش��كل جيد ،و حتى العامالت منهن يخرجن باكرا ً من بيوتهن ثم يعدن لالنخراط مبجموعة
هائلة من املسؤوليات التي ال يجدن وقتاً معها للتعرض ألشعة الشمس.
وجاءت هذه الدراس��ة لتكشف أيضاً بأن النس��اء اللوايت يرتدين الحجاب والنقاب ه ّن أكرث
عرضة لإلصابة بنقص يف فيتامني دال من النس��اء السافرات (ال يرتدين حجاباً أو نقاباً) وهذا
بالطب��ع يفرس بأن املحجب��ات واملنقبات يرتدين مالبس يغطني بهن كافة أنحاء أجس��امهن
وبالتايل ال يتم امتصاص فيتامني دال بشكل جيد وعليه نؤكد رضورة تناول الحبوب التعويضية
لفيتامني دال للس��يدات املحجبات واملنقبات ،ويف دراسة سابقة قام بها الدكتور عيل مشعل
يف املستش��فى اإلس�لامي عىل  146من املوظفني واملتدربني يف املستش��فى اإلسالمي جاءت
لتأك��د رضورة تناول فيتامني دال للس��يدات املحجبات واملنقب��ات ألن لديهن نقصاً يف هذا
الفيتامني املهم أكرث من قريناتهن من السافرات ويف دراسة د .عيل مشعل تبني أن  31%من
السافرات يف حني  55%من املحجبات و  83%من املنقبات يعانني من نقص يف فيتامني دال.
كام كش��فت الدراس��ة الوطنية أيضاً أن سكان منطقة الوس��ط مثل عامن (عاصمة األردن)
لديهم نس��بة خط��ورة باإلصابة بنقص فيتامني دال تصل إىل  80%مقارنة مع أهل الش�مال
ويفرس هذا بقلة الفرص للتعرض للشمس يف مكان مزدحم ومكتظ كالعاصمة عامن.
فالخالصة من هذه الدراسة الوطنية أن النساء عرضة لإلصابة بنقص فيتامني أكرث من الرجال
وخاص��ة املحجبات واملنقبات لذا فإن علينا تكثيف الجهود لنرش الوعي بني النس��اء وخلق
وتطوي��ر االس�تراتيجيات التي من ش��أنها اإلقالل من نقص هذا الفيتام�ين الحيوي واملهم و
التأكي��د عىل رضورة أخذ الحبوب املد ّعمة بفيتام�ين دال ألهمية هذا الفيتامني للوقاية من
هشاشة العظام و العديد من األمراض األخرى
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ق��وة الدليل
ال���ع���ل���م���ي

األمراض المزمنة ذات العالقة بنقص فيتامين د المرض

مالحظة هامة:
عندما يكون فيتامني د ناقصاً عن املس��توى الطبيعي يتجاوب الجسم بزيادة افراز هرمون
ج��ارة الدرقية فريتفع لس��ببني 1- :تجنب نقص الكالس��يوم يف الجس��م  2-حفز الكىل عىل
تكوي��ن فيتامني د الق��وي بيولوجياً وهو  Vit. D OH)2) 1.25م��ا يؤدي اىل زيادة هرمون
جارة الدرقية ويسبب ذلك زيادة يف هشاشة العظم ولذا نحذر يف حالة نقص فيتامني د من
التشخيص الخاطئ لزيادة نشاط الغدة جارة الدرقية واجراء عملية استئصال لها دون سبب
وخلق مش��كلة عويصة نحن يف غنى عنها ولذا يجب العالج أوالً بفيتامني د ورفع مس��تواه
وعدم اجراء أي عملية ما دام تركيز الكالسيوم طبيعياً واعادة الفحص بعد  4-6أشهر.
ثانياً :هل ميكن اس��تبدال  Vitamin D3الطبيعي باملس��تحرضات الجديدة وغالباً ما تكون
باهظة الثمن؟ الجواب قطعاً ال ألن كل خلية من خاليا الجس��م تحتاج اىل مس��توى مختلف
وتركي��ز خاص بها من  Vit. D OH)2) 1.25والذي يضبط خالل جينات خاصة يف كل خلية
ولذا يعطي  Vitamin D3الرخيص والطبيعي ويرتك للجسم وخالياه تكوين ما تحتاجه من
مشتقاته الرضورية لعملها.
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كساح األطفال()Rickets

كس��اح األطف��ال أو الرخد ( )ricketsأو لني العظام يف األطف��ال ،هو مرض يصيب األطفال
نتيجة خلل يف ترس��يب معادن العظام كالكالسيوم والفوس��فور أثناء مرحلة النمو ،ونتيجة
لذلك تصبح العظام هش��ة سهلة الكرس وذات انحناءات وتشوهات شكلية .ميكن للرخد أن
يصيب الكبار ،ويسمى عندها :لني العظام.
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أصل التسمية
الكس��اح تسمية قدمية اس��تبدلت بال َر َخد ،ألن الكُس��اح تعني بالفصحى :املقعد أما الرخد
فتعني مام تعني :تلني العظام وبالتايل هي أكرث متاشياً مع التعريف .معنى الكسح يف معجم
لسان العرب هو :الك ََس ُح ثِقَل يف إحدى الرجلني إذا مىش ج َّرها َج ّرا ً.
وبائية المرض
األكرث عرضة لإلصابة مبرض الرخد (لني العظام يف األطفال) هم-:
1 .1األطفال الرضع الذين يرضعون طبيعياً من ثدي أمهاتهم وال يتعرضون ألش��عة الش��مس
ال هم وال امهاتهم.
2 .2األطف��ال الذي��ن ال يرشبون الحليب و منتجاته ،مثل أولئك الذين لديهم حساس��ية من
الالكتوز.
3 .3إذا كان��ت األم تعاين من انخفاض مس��تويات فيتامني د أثن��اء الحمل ،قد يصاب طفلها
الرضيع بلني العظام عند الوالدة ،وهذا غالبا ما يشار إىل أنه لني عظام خلقي.
أسباب المرض
توجد أسباب متعددة لهذا املرض أهمها وأكرثها شيوعاً هو نقص فيتامني د ألن أهم وظائف
هذا الفيتامني هو زيادة مستويات الكالسيوم والفوسفور يف الدم عن طريق زيادة امتصاص
أمالح الكالس��يوم والفوس��فور من األمعاء وتقليل إفرازها مع البول ،وم��ن ثم انتقالها لبناء
العظ��ام وتحوي��ل األجزاء الغرضوفية اللين��ة منها إىل أجزاء عظمية صلبة مام يس��مح ببناء
الهي��كل العظمي .وألن هرمون الغدد جارات الدرقية يس��اعد عىل تصني��ع فيتامني د ،قلة
نشاط هذا الهرمون سبب رئييس لنقص أمالح الكالسيوم والتسب بلني العظام.
وهن��اك أس��باب أخرى ملرض لني العظام غ�ير الخلل يف وظيفة فيتام�ين د أو تصنيعه ،منها
أمراض الكبد أو الكىل املزمنة ومشاكل الدم وحاالت االسهال املزمنة وحاالت خلل االمتصاص
من األمعاء الدقيقة واستخدام بعض األدوية لفرتات طويلة كبعض األدوية املستخدمة لعالج
حاالت زيادة الشحنات الكهربائية يف الدماغ.
وميك��ن أيض��اً أن يحدث مرض لني العظام ألس��باب وأم��راض وراثية كتل��ك التي تؤثر عىل
الكىل منقصة لنش��اط إنزمياتها الالزمة لعمل فيتامني د أو مضعفة لقدرتها عىل حفظ أمالح
الفوسفات يف الجسم.
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أعراض المرض:
يزداد ش��يوع مرض لني العظام يف الس��نتني األوىل والثانية من عم��ر الطفل وتظهر األعراض
بعد نقص فيتامني د لعدة أش��هر وتزداد شدة أعراض املرض مع تأخر عالج الحالة أو حسب
مصاحبته ملسببات مرضية أخرى ،وأهم أعراض املرض كام يأيت:
الرأس:
رخاوة  :يف املناطق املجاورة ملفاصل الجمجمة واس��تمرار اتس��اع منطقة اليافوخ مع ازدياد
حجم الرأس وبروز الجبهة وتغري شكله الدائري مع تأخر أو عدم ظهور األسنان أو تشوهها.
الصدر:
•ظهور نتوءات عىل شكل مسبحة يف أطراف األضالع عند اتصال الغضاريف بالعظام.
•بروز عظام الصدر إىل األمام لتعطي ش��كالً ش��بيها بصدر الحامم وهو ما يسمى بالصدر
الجؤجؤي.
•وجود تقعر يف الجزء الس��فيل م��ن الصدر عىل امتداد ارتباط الحج��اب الحاجز بجدار
الصدر من الداخل ويسمى تقعر أو أخدود هاريسون وهاريسون هو الطبيب الربيطاىن
الذي وصف هذا األخدود.
العمود الفقري:
قد يتعرض العمود الفقري إىل انحناءات جانبية أو أمامية غري طبيعية.
الحوض:
يتأخر منو عظام الحوض مع حدوث تشوهات متنوعة.
األطراف:
تتضخم نهايات عظام األطراف حول الرسغ والكاحل مع وجود انحناءات يف العظام الطويلة
لألطراف العلوية والس��فلية تظهر بشكل أوضح يف تقوس الس��يقان أو تالمس الركبتني وقد
تؤدي هذه التشوهات يف العمود الفقري واألطراف السفلية إىل قرص القامة.
األربطة:
تتعرض أربطة املفاصل إىل ارتخاءات وليونة.
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العضالت:
ي��ؤدي هذا املرض إىل تأخر من��و العضالت وضعف عام وإىل تأخر النمو العضيل لدى الطفل
بحي��ث يتأخر الطفل يف الزحف والحبو والجلوس والوق��وف وامليش .كام يؤدي نقص أمالح
الكالسيوم إىل تقلصات عضلية وحاالت تشنج متكررة.
أعراض أخرى:
نتيجة س��وء التغذية تصاحب املرض أعراض أخرى كفقر الدم وأمراض نقص الفيتامينات أو
املواد الغذائية األخرى كام تزداد نسبة اإلصابة باألمراض الصدرية.
األعراض والعالمات:
•تأخر الجلوس والوقوف وامليش
•قرص القامة بسبب نقص النموالطويل
•تأخرظهوراألسنان وشذوذات امليناء( نخراألسنان)
•تقوس العظام الحاملة للوزن(مع بدء امليش) وتشوه الركبة والورك
•كسور يف العظام الطويلة
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أنواع الكساح (الخرع)
 1 .1الخرع المعتمد على فيتامين “ د” ( النمط األول)
وهو ناتج عن نقص ورايث لالنزيم الذي يحول فيتامني “د” عىل الشكل النشط
( ، )dihydroxy vitamin D3 1,25-ويتم العالج عن طريق إعطاء املريض فيتامني “د”
2 .2الخرع المقاوم لفيتامين “ د” ( النمط الثاني)
يحدث بسبب خلل ورايث يؤدي اىل نقص أوعدم حساسية املستقبالت لفيتامني “د” ويكون
لديهم تس��اقط يف الش��عر ، Alopeciaويتم العالج عن طريق إعط��اء املريض فيتامني “د”
بجرعات عالية.
3 .3نقص الفوسفتاز العائلي الوراثي
هو مرض اس��تقاليب يتميز بفشل الكلية يف اعادة امتصاص الفوسفور؛ ما يؤدي لفقدانه من
الجسم بعد  6-10أشهر من عمر الوليد .املرض ينتقل بصفة وراثية سائدة يف معظم الحاالت
.ويعالج بإعطاء فيتامني “د” والفسفور .
العالج:
يف ح��االت نقص فيتامني د نتيج��ة نقص التغذية أو قلة التعرض للش��مس يتم عالج املرض
بتعويض الفيتامني عن طريق الفم لعدة أسابيع تحت إرشاف الطبيب وبذلك يتحسن شكل
تشوهات العظام  ،ولكن يف الحاالت املتطورة قد يسبب هذا املرض تشوهات عظمية مزمنة.
كام ينبغي عالج التش��نجات نتيجة نقص أمالح الكالس��يوم كحاالت اسعافية بتعويض أمالح
الكالسيوم مع مالحظة دقيقة وتحاليل دم متكررة ملعرفة نسبة األمالح.
أما األس��باب األخرى مل��رض لني العظام وهي أقل ش��يوعاً فيتم عالجها تح��ت رعاية طبية
متواصل��ة حيث يحتاج املريض إىل تعويض دائم لفيتامني د ويحتاج إىل تعويض دائم ألمالح
الكالسيوم والفوسفات وإىل عالج املضاعفات األخرى املصاحبة للمرض املسبب.
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الوقاية خير من العالج
وهناك عدة نصائح ملنع هذا املرض:
•أوال  :ننصح بالتعرض ألشعة الشمس املبارشة عىل فرتات متكررة .
•ثانياً :ننصح بتناول الغذاء الصحي املتوازن الذي يحتوي عىل كمية كافية من فيتامني د.
•ثالثاً :ننصح النساء أثناء فرتة الحمل بأخذ فيتامني “د” ملنع حدوث املرض لدى املواليد.
•رابع��ا :إذا كان الطف��ل يعتمد عىل الرضاعة الطبيعية فيجب إضافة فيتامني “د” حس��ب
إرشادات الطبيب وخصوصاً لألمهات الاليت يعانني من نقص أمالح الكالسيوم أو فيتامني د
•خامساً :املتابعة الصحية املتواصلة عند اكتشاف املرض أو مسبباته ملنع مضاعفات املرض
أو مضاعفات مسببات املرض األخرى.
هرمون الغدد جارات الدرقية ( )Parathyroid Hormoneوتأثيرها على العظم
يحتوي جسم اإلنسان يف معظم الحاالت عىل زوجني من الغدد جارات الدرقية الزوج العلوي
ويق��ع ضمن الثلث األعىل من الغدة الدرقي��ة ،ويتميز هذا الزوج بثبات موقعه الترشيحي.
أما الزوج السفيل من الغدد جارات الدرقية فيتميز مبوقعه املتغري فيمكن أن يوجد يف الجزء
السفيل من الغدة الدرقية ضمن الغدة الزعرتية ( )Thymusأو يف الجزء العلوي من الصدر.
ي�تراوح وزن الغدد جارات الدرقية األربعة بني  20-40ملغم يف الحاالت الطبيعية وتع ّد غري
طبيعية اذا زاد وزنها مجتمعة عن 60ملغم.
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وظيفة الغدد جارات الدرقية:
السيطرة عىل تركيز أمالح الكالسيوم و الفسفور يف الجسم عن طريق:
1 .1زيادة امتصاص الكالسيوم من الكلية.
2 .2زيادة امتصاص الكالسيوم من األمعاء الدقيقة.
3 .3تحرير الكالسيوم املوجود يف العظم.
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وظائف هرمون الغدة جار الدرقية( :)PTH
يؤثر هرمون(  )PTHعىل تركيز الكالس��يوم يف الجس��م إذ يزيد تركيز الهرمون بسبب تأثريه
املبارش عىل الكلية والعظام وتأثريه غري املبارش عىل امتصاص األمعاء للكالسيوم ،ويقل تركيز
الفوسفور بسبب التأثري املبارش للهرمون عىل ترشيح الكلية وأهم وظائف هذا الهرمون هي:
1 .1التأثري عىل الكليتني:
•يؤثر هرمون( )PTHعىل الكلية بزيادة امتصاصها للكالسيوم ،وزيادة إفرازها للبوتاسيوم
والفوس��فور وحم��ض الكربوني��ك ( ،)+HCO3,Pi,Kونقص إفراز أي��ون الهيدروجني
واألمونيا(.)H+,NH4
•تخضع املواقع الناقلة للصوديوم والكالسيوم والواقعة يف األنابيب البعيدة( (�Distal Re
 ،)nal Tubuleلتأثري زيادة امتصاص الكالسيوم،
•أما تأثري الهرمون عىل الفوسفور فيكمن يف تثبيطه لنقل الفوسفات يف موقعني مختلفتني
أحدهام يف األنابيب البعيدة واآلخر يف األنابيب
•القريبة للكىل( ،)Proximal RenalTubuleوبالتايل يقل تركيز الفوسفور يف الدم مقابل
زيادة تركيز الكالسيوم.
2 .2التأثري عىل العظام:
لهذا الهرمون أربعة تأثريات عىل العظام ،تتضمن جميع أنواع الخاليا العظمية:
•(أ) تثبيط تصني��ع الكوالجني( )Collagenيف عملية تكوين العظ��ام ()Osteogenesis
التي تتم عن طريق الخاليا املك ّونة (.)Osteoblast
•(ب) زيادة قدرة العظام عىل االمتصاص.
•(ت) زيادة تحلل العظام ( )Osteolysisعن طريق الخاليا اآلكلة (. )Osteoblast
•(ث) يزيد من رسعة نضوج أس�لاف الخاليا يف عملية تحلل الخاليا العظمية( (�Osteoc
 )lastوعملية تصنيع الخاليا العظمية (. )osteoblastونتيجة لهذه التأثريات تقل قدرة
العظام عىل االرتباط واالحتفاظ بالكالسيوم وتبدأ العظام بالتآكل (يف الحالة املرضية).
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3 .3التأثري عىل األمعاء ( )Gastrointestinal Tract
كام ذكرت س��ابقا يتم التأثري عىل االمعاء بزيادة امتصاص الكالسيوم والفوسفور ثم انطالقه
اىل الدم ،يحصل هذا نتيجة التأثري عن طريق تنشيط فيتامني “د”.
كيفية ضبط مستوى الكالسيوم
وما هو معلوم حتى اليوم من وظيفة الغدد جار الدرقية ،هو تنظيمها حفظ معدالت نسبة
الكالس��يوم يف ال��دم ضمن نطاق ضي��ق ودقيق ومهم جدا ً ،وذلك لضب��ط عمل األنظمة يف
األجهزة العصبية والعضلية .وتحتوي الغدد جار الدرقية عىل أجهزة رادار لرصد أي انخفاض
يف مس��توى الكالس��يوم يف الدم .وهذه الرادارات تُدعى “مستقبالت اإلحساس بالكالسيوم”
 .calcium-sensing receptorsتنش��ط وعند حصول تدين نس��بة كالسيوم الدم ،يك تحث
الغ��دد جار الدرقية عىل إفراز هرمونها املميز يف إعادة التوازن لنس��بة الكالس��يوم يف الدم.
وهرم��ون الغدة جار الدرقية هو عبارة عن بروتني صغري الحجم ،مهمته تنفيذ ضبط التوازن
يف الدم لنسبة كل من الكالسيوم ،ورفيقه الفسفور .وهو ما يُعطيه صالحيات واسعة للتدخل
يف فسيولوجيا بناء وتكوين كتلة األمالح يف العظم.
وللتوضيح ،يعمل “هرمون الغدة جار الدرقية” عىل رفع كمية الكالس��يوم السابح يف مجرى
الدم ،وذلك من خالل جهوده يف كل من· :
 1 .1تنشيط عمل نوعية خاليا أوستيوكالست  osteoclastsالعظمية .وخاليا أوستيوكالست
تعمل حني نشاطها كمعاول لهدم وتفتيت األمالح املرتسبة واملكونة لبناء العظم .ومعلوم
أن الكتل��ة الصلب��ة للعظم مكونة من تراكامت لألمالح العظمية ،املتش��كلة باألصل من
مركبات فوسفات الكالسيوم.
 2 .2تنشيط عمل فيتامني دي ،يك يزداد امتصاص األمعاء للكالسيوم املوجود يف الطعام ،وكام
يزداد يف الكىل –أيضاً -نشاط عملية إعادة امتصاص ما ترسب من كالسيوم مع البول.
ولذا فإن “الغدة جار الدرقية” دقيقة يف تنبهها ومراقبتها ألي انخفاض يف مس��توى كالسيوم
الدم ،وعملها عىل بضع جبهات يف إعادة نسبته إىل املعدالت الطبيعية .وذلك لحامية الجهاز
العصبي والعضالت من تداعيات تدين نس��بة كالس��يوم الدم .ومن املهم التذكري بأن مثة فرقاً
كبريا ً جدا ً بني تدين نس��بة كالس��يوم الدم وبني تدين كمية الكالس��يوم يف الجسم .وقد تتدىن
كمية الكالس��يوم يف الجسم إىل حد التس��بب بالضعف يف العظم ،لكن تظل نسبة كالسيوم
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الدم ضمن معدالتها الطبيعية .ولكن املش��اكل تبدأ حينام يزداد أو ينخفض مس��توى نشاط
وإفرازات “الغدد جار الدرقية” لهرمونها ،وتداعيات ذلك ،االرتفاع أو االنخفاض ،عىل العظم
والجهاز العصبي والعضالت والكىل وغريها من أجزاء الجسم
وهناك عالقة بني هرمون الغدة جار الدرقية ومستوى الكالسيوم يف الدم إذ يع ّد فرط وقصور
وظيفة الغدة جار الدرقية من أهم اس��باب ارتفاع وانخفاض مس��توى الكالس��يوم يف الدم ،
ويؤدي نقص الكالسيوم يف الدم إىل زيادة افراز هرمون (  )PTHعن طريق اثارة الغدة جار
الدرقية.
زيادة إفراز الغدد جارات الدرقية
 1 .1تك��ون زيادة إفراز الغدد ج��ارات الدرقية إما نتيجة إف��راز أويل يف احد جارات الغدة
الدرقية أو جميعها أو ورم خبيث فيها يؤدي إىل زيادة اإلفراز.

66

67

2 .2إفراز ثانوي كرد فعل لنقص الكالسيوم يف الجسم كام يف حاالت اعتالل الكىل أو األمراض
الت��ي تؤثر عىل امتصاص الكالس��يوم يف األمعاء أو نقص فيتام�ين د و يكون هذا اإلفراز
مسيطرا ً عليه.
3 .3تحول اإلفراز الثانوي إىل إفراز غري مسيطر عليه كام يف بعض حاالت الفشل الكلوي.
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األعراض الناجمة عن زيادة إفراز الغدد جارات الدرقية
وتحدث هذه األعراض نتيجة االرتفاع املزمن يف تركيز ملح الكالسيوم يف الدم .ومن أهمها:
1 .1اضطرابات الكىل مثل:
 .أالحىص الكلوية.
.بزيادة التبول.
 .جاعتالل الكىل.
 .2اضطرابات الجهاز الهضمي مثل:
 .أاالمساك املزمن.
.بفقدان الشهية.
 .جالتهاب البنكرياس.
 .دقرحات االثني عرش.
 .3اضطرابات الجهاز القلبي الوعايئ مثل:
 .أارتفاع التوتر الرشياين.
.ب انخفاض ضغط الدم.
 .جاعتالل كهربائية القلب.
 .4اضطرابات الجهاز العضيل مثل:
 .أهشاشة العظام.
.ب زيادة احتاملية اإلصابة بالكسور
 .جآالم العظام و العضالت
 .4االعتالالت العصبية مثل:
 .أاالكتئاب.
.بالتعب العام.
 .جفقدان الوعي.
 .داعتالل اإلدراك.
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وتع�� ّد حاالت اإلصابة بحىص الكىل تليها اإلصابة بهشاش��ة العظام من أكرث األعراض ش��يوعاً
لزي��ادة إفراز الغدد ج��ارات الدرقية .و هنالك تغيري جذري يف كيفية اكتش��اف هذا املرض
إذ إنه خالل العقدين املاضيني  70-80%من الحاالت تكتش��ف دون وجود أعراض رسيرية
وإمنا نتيجة وجود ارتفاع بس��يط يف مستوى كالسيوم الدم خالل الفحص الروتيني أو نتيجة
اكتشاف تضخم يف الغدد جارات الدرقية خالل التصوير التلفزيوين للغدة الدرقية.
كيف يتم تشخيص زيادة إفراز الغدد جارات الدرقية:
1 .1ارتفاع نسبة ملح الكالسيوم يف الدم.
 2 .2انخفاض ملح الفسفور يف الدم.
 3 .3ارتفاع انزيم الفوسفاتاز القلوي ( )Alkaline Phosphatase
4 .4ارتفاع مستوى هرمون الغدد جارات الدرقية.
 5 .5ارتفاع إفراز الكالسيوم يف البول خالل تجميع البول ملدة  24ساعة.
6 .6يج��ب تقييم وظائف الكىل ،يعمل فح��ص كرياتنني الدم و تحري وجود حىص يف الكىل
من خالل األعراض الرسيرية ،صور األشعة ،والصور التلفزيونية.
7 .7يجب عمل صورة هشاش��ة العظام ( )DEXA Scanعند املرىض الذين يش��تبه بوجود
زي��ادة إفراز الغدد جارات الدرقية ،ويجب أن تتضمن هذه الصورة تقييامً لكتل العظم
يف كل م��ن الفخذ ،و العمود الفقري ،و ال��ذراع مجتمعة .آخذين بعني االعتبار أن صور
هشاش��ة العظام التي يتم عملها بصورة روتينية تتضمن تقييم كتلة العظم يف الفخذ و
العم��ود الفقري فقط .وقد أثبتت الدراس��ات أن انخفاض كتلة العظم يف الذراع يوجد
بكرثة يف حاالت زيادة إفراز الغدد جارات الدرقية مع نسبة طبيعية لكتلة العظم يف كل
من العمود الفقري و الفخذ.
عالج زيادة إفراز الغدد جارات الدرقية
•إن التداخل الجراحي هو الطريقة املثىل لعالج زيادة إفراز الغدد جارات الدرقية الناتج
عن اإلفراز التلقايئ لهذه الغدد ،ويجب إيجاد الطبيب الجراح الذي لديه خربة يف التعامل
مع الغدد جارات الدرقية .
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وهنالك نوعان من التداخل الجراحي:
1 .1التداخل الجراحي املوضعي املحدود Focused Parathyroidectomy
ويتميز هذا التداخل بفاعلية عالية جدا ً يف اس��تئصال الغدة املس��ببة لزيادة اإلفراز بنسبة
تص��ل إىل  98%مع احتاملي��ة ضئيلة جدا ً إلصابة العصب الذي يؤثر عىل الصوت ،واحتاملية
ضئيلة لحدوث قصور يف جارات الغدة الدرقية وما ينجم عنها من انخفاض ش��ديد ملس��توى
الكالسيوم يف الدم الذي يصعب السيطرة عليه يف بعض األحيان.
2 .2التداخل الجراحي املوسع Bilateral Parathyroidectomy
و يتميز هذا التداخل الجراحي –أيضاً -بفاعلية عالية جدا ً يف استئصال الغدد املسببة لزيادة
اإلفراز بنسبة قد تصل إىل  95-98%و لكن مع احتاملية اعىل إلصابة العصب الذي يؤثر عىل
الصوت و حدوث قصور يف الغدد جارات الدرقية.
•تحديد موقع الغدة املصابة بزيادة اإلفراز
تكم��ن أهمية تحديد موقع الغدة املصابة بزيادة اإلف��راز يف تحديد نوع التداخل الجراحي
فقط ،إما تداخل موضعي أو تداخل موس��ع .وال يش�ترط تحديد موقع الغدة جارة الدرقية
املصابة بزيادة اإلفراز لتش��خيص مرض زيادة هرمونات الغدد جارات الدرقية .وال يش�ترط
عم��ل هذه الفحوصات عند املريض الذي ال يرغب بإجراء أي تداخل جراحي أو يف الحاالت
التي ال ميكن إجراء التداخل الجراحي فيها لكرب س��ن املري��ض أو إصابته بكثري من األمراض
املزمنة التي متنع التداخل الجراحي.
و يستخدم لتحديد موقع الغدة املصابة بزيادة اإلفراز كل مام يأيت:
1 .1الصور التلفزيونية .Ultrasound
 2 .2الصور النووية و تس��تخدم يف هذه الصور النظائر املش��عة التي متتص من قبل الغدة
املصابة بزيادة اإلفراز من أهمها:
 .أSestamebi Scan
.ب Sestamebi SPEC
 .جSestamebi CT
و تستخدم هذه الصورة التصوير الطبيعي لزيادة امتصاص النظائر املشعة.
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 Four Dimensional CT Scan .3و يف ه��ذه الصورة يس��تخدم الوقت كعامل رابع مع
التصوي��ر الطبق��ي الثاليث األبعاد  ،ولهذه الصورة دقة متناهي��ة يف تحديد املوقع ولكن
يأخذ املريض خاللها نسبة عالية جدا ً من اإلشعاعات التي قد تزيد من احتاملية اإلصابة
برسط��ان الغدة الدرقية ،و لذلك تس��تخدم فقط يف حاالت زي��ادة إفراز الغدد جارات
الدرقية املتكررة بعد إجراء التداخل الجراحي و عند كبار السن.
4 .4الرنني املغناطييس MRI
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كيف يتم عالج زيادة إفراز الغدد جارات الدرقية الذي ال يترافق مع أعراض سريرية؟
يتم التعامل مع هذه الحاالت مبراقبة كل مام يأيت:
1 .1فحص الكالسيوم يف الدم مرة واحدة كل عام .
 2 .2إجراء تصوير لهشاشة العظام مرة واحدة كل عامني.
3 .3عمل فحص لوظيفة الكىل سنوياً.
و ينص��ح بالتداخ��ل الجراحي اذا توافر أحد العوامل اآلتية خالل فرتة املراقبة خاصة اذا كان
عمر املريض أقل من  50عاماً:
1 .1نس��بة الكالس��يوم يف الدم ارتفعت مبعدل 1ملغ��م /دل فوق الحد الطبيعي ملس��توى
الكالسيوم يف الدم.
2 .2حدوث هشاشة يف العظم أو كرس يف العمود الفقري
3 .3اعتالل الكىل
4 .4تشكل حىص يف الكىل.
وقد أثبتت الدراس��ات أن هذه تحدث عند  % 27-37من حاالت زيادة اإلفراز غري املرتافقة
بأعراض رسيرية خالل فرتة املراقبة مام يستدعي التداخل الجراحي.
هنالك بعض الحاالت تحول دون التداخل الجراحي نتيجة استجابة كون املريض كبريا ً بالسن
ومصاب��اً بالعديد من األمراض املزمنة أو أن املريض ال يرغب يف التدخل الجراحي .لذلك يتم
يف هذه الحاالت العالج باألدوية ،و هدف العالج الدوايئ يف هذه الحاالت:
1 .1املحافظة عىل نسبة الكالسيوم يف الدم.
2 .2عالج هشاشة العظام.
3 .3املحافظة عىل العظام.
المحافظة على كتلة العظم
تتم املحافظة عىل كتلة العظم عن طرق:
1 .1عدم تجنب املنتجات التي تحتوي عىل الكالس��يوم مثل :الحليب و األلبان و األجبان ،إذ
أثبتت الدراس��ات أن استهالك الكالسيوم من خالل منتجات األلبان ال ينعكس سلباً عىل
مستوى الكالسيوم يف الدم وال يزيده.
2 .2املحافظة عىل نس��بة طبيعية كافية لفيتام�ين “د” و عدم تجنب فيتامني “د” ،إذ أثبتت
الدراسات أن نقص فيتامني د املصاحب لزيادة إفراز الغدد جارات الدرقية يؤدي إىل:
 .أنسبة كالسيوم اعىل يف الدم .
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.بنسبة هشاشة اعىل
 .جنسبة اعىل لهرمون الغدد جارات الدرية
 .دحجم اكرب للغدة الدرقية املصابة بزيادة اإلفراز
 .هزيادة يف نسبة تكون األكياس يف العظام
كام و أثبتت الدراس��ات أن عالج نقص فيتامني “د” عند املرىض املصابني بزيادة إفراز الغدد
جارات الدرقية يؤدي إىل:
 .أانخفاض مستوى الكالسيوم يف الدم.
.بانخفاض مستوى هرمون الغدد جارات الدرقية.
 .جرفع مستوى كتلة العظم .BMD
 .دك�ما أن عالج فيتامني “د” عن��د املرىض املصابني بزيادة إفراز الغ��دد جارات الدرقية مل
يؤدي إىل حدوث أي حالة من تكون الحىص يف الكىل كام كان يعتقد سابقاً ،لذلك ينصح
بإعط��اء فيتامني د إىل املرىض املصابني بزيادة إف��راز الغدد جارات الدرقية و البقاء عىل
مستواها يف الدم أكرث من  30نانو غرام/دل.
•يتم عالج هشاش��ة العظام عند املرىض الذين يعانون م��ن مرض زيادة هرمون الغدد
جارات الدرقية عن طريق أحد:
1 .1هرمون األسرتوجني منشطات مستقبالت هرمون األسرتوجني.
2 .2استخدام أدوية عالج هشاشة العظام و أهمها عالج Alendomax
•السيطرة عىل مستوى الكالسيوم يف الدم
يتم ذلك عن طريق عالج مستقبالت الكالسيوم يف الجسم و أهمها عالج .Cinacalcet
م��رض التهاب العظم الليفي الكيس  )Osteitis fibrosa cystica(:أو مرض ريكلنغهاوزن
()Recklinghausens Disease
وص��ف هذا املرض ألول مرة يف القرن التاس��ع عرش وهو الته��اب يف الهيكل العظمي ينتج
ع��ن إفراز يف الغ��دد ج��ارات الدرقي��ة ( ،)Hyperparathyroidismإذ أن اإلفراط يف إفراز
الهرمون ج��ار الدرق(ي( )Parathyroid Hormoneيحفز الخالي��ا اآلكلة للعظم (�Osteoc
 )latsيف عملية تسمى ب إرتشاق العظم أو ناقضه العظم؛ ما يؤدي اىل فقدان كتلة العظام
واستبدالها بأكياس أو أنسجة ليفية.
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ومن أعراض هذا املرض زيادة يف نس��بة الكالس��يوم يف الدم؛ ما يرتتب عليه حدوث الغثيان
وفقدان الشهية والوزن وتشكيل حىص يف الكىل كام أن استبدال العظم بأكياس ونسيج ليفي
يؤدي إىل حدوث كسور خطرية.
يتم تش��خيص هذا املرض من خالل مجموعه من الفحوصات الدم واألش��عة الس��ينية .من
الجدير بالذكر أنه مع تقنيات الكش��ف املبكر وتحسني طرق العالج أصبحت حاالت التهاب
العظم الليفي الكييس نادرة الحدوث.

 - 3كالسيتونني()Calcitonin
.1
.2

.3
.4

.5
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1ه��و أحد الهرمونات التي تفرز من الغدة الدرقية واش��تق اس��مه من العنرص الكالس��يوم وذلك
الرتباطه مبستوى الكالسيوم يف الدم.
2ويس��تخرج هذا الهرمون من سمك الس��لمون ،كام تقوم الغدة الدرقية يف جسم اإلنسان السليم
بإنتاج هذا الهرمون املسئول بشكل رئيس عن عمليات األيض الغذايئ لعنرص الكالسيوم ،وله فائدة
يف خفض مستوى الكالسيوم يف الدم برسعة كبرية عن طريق تثبيط عملية سحبه من العظام ،أي
أن نشاطه الحيوي يضاد هرمون الغدة الجار درقية.
3وقد اكتشف هرمون كالسيتونني ألول مرة قبل نحو ثالثة عقود من الزمن ؛ وهو عبارة عن بروتني
يحتوي عىل  32حمضً ا أمين ًيا ،يستعمل أيضاً يف عالج مرض باجت ()Paget’s disease of bone
( 4التهاب العظم املشوه املزمن) ،ويف تصحيح حالة ارتفاع مستوى الكالسيوم يف الدم الناشئة
عن اعتالل مريض يف العظام ودوره املهم يف املحافظة عىل الكالسيوم عند مستوياته الطبيعية
يف حالة ارتفاع تركيزه يف الدم ،.وتصل فعالية كالسيتونني أسامك الساملون إىل عرشين ضعف
مثيله يف اإلنسان أو أكرث ،ويعطي عادة للمريض يف صورة حقن بالعضل.
5ينشط الكالس��يتونني يف حالة زيادة مستوى الكالسيوم وهو يعاكس بهذا عمل هرمون
الغدد جارات الدرقية ويعمل عىل تقليل الكالسيوم بثالث طرق هي:
•ترسيب الكالسيوم داخل العظام ،و ذلك بثبيط عمل الخاليا كارسة العظم.
•تثبيط امتصاص الكالسيوم يف األمعاء.
•نثبيط إعادة امتصاص الكالسيوم يف الكلية متيحا بذلك طرح الكالسيوم مع البول

استخداماته العالجية
•يستخدم الكالسيتونني لعالج زيادة مستوى الكالسيوم يف الدم وعالج تلني العظام.
•تخفيف األمل الناتج عن الكرس.
•وإذ إ ّن الكالسيتونني يتكرس يف املعدة  ،فيجب أن يعطى عن طريق الحقن أو الرذاذ األنفي.

 - 4هرمون النمو

يلع��ب هرمون النمو دورا ً مهام يف منو العظام  .هرمون النمو يزيد إفراز  IGF-Iالذي يحفز
منوالغرضوف ويزيد من تكاثر الخاليا الغرضوف وبالتايل يزيد من عملية تشكيل العظام .
وإذ إن خاليا العظام لديها مستقبالت لهرمون النمو وبذلك يزيد من منو الهيكل العظمي

 - 5الهرمونات الجندرية:

وتش��مل كل من هرموين االس�تروجني ( الهرمون األنثوي) واالندروج�ين ( الهرمون الذكري)
وه��ي هرمونات رضورية لنمو وتطور الهيكل العظمي ،كام أنها تلعب دورا ً فعاالً يف مرحلة
ذروة النمو يف فرتة البلوغ ( .)pubertal growth spurtوهرمون االس�تروجني رضوري جدا ً
إلغالق العظم إذ يوجد يف خاليا العظام مستقبالت لهرموين االسرتوجني واالندروجني .
نقص هرمون االسرتوجني أو االندروجني يزيد من عملية ارتشاف أو فقدان العظام يف الجسم الحي .فهو
يؤدي إىل نقص نسبي يف تكوين العظام مع زيادة يف فقدانها وبالتايل يع َرض املرىض لهشاشة العظام.
الكثافة العظمية:
لكل سنتي مرت مربع ِم ْن العظام .و ت ُقاس بإجراء يُدعى
هي تعبري طبي يشري إىل كتلة العظم ّ
ِقياس الكَثافَة ،يُجرى غالباً يف أقسام الطب النووي أَو األَ ِش َّعة يف املستشفيات أَو العيادات .و
يكون القياس غري مؤملُ ويَتض ّمن التع ّر َض إلشعاع قليل .أ ّما املقاييس فهي تقاس عىل الفقرات
ال َقطَ ِن َّية و الجزء العلوي من عظم الفخذ .و يُفحص الس��اع َد يف بعض الحاالت باإلضافة إىل
الفقرات ال َقطَ ِنيَّة و الجزء العلوي من عظم الفخذ .تُق ّرر ال َنتائِج غالباً يف ثالثة رشوط:
1 .1الكثافة امل ُقاس��ة يف غرام /سنتي مرت مربع تقارن مبعدل كثافة العظم عند أشخاص بنفس الفئة
العمرية والجنس وال ِعرق وهذا ما يسمى بالـ  Z-scoreوهو املقياس املستخدم يف األطفال .
2 .2الكثافة امل ُقاس��ة يف غرام /س��نتي مرت مربع تقارن مبعدل كثافة العظم عند شخص بالغ
صح��ي بعمر  30س��نة من نفس الجنس وهذا ما يس��مى بال��ـ  T-scoreوهو املقياس
املستخدم يف البالغني.
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هشاشة العظام
هشاشة العظام (( )Osteoporosisالعظام املنخورة) :

تع�� ّد هشاش��ة العظ��ام من االم��راض الش��ائعة يف عرصنا الح��ايل ،وهو تعب�ير يطلق عىل
النق��ص غ�ير الطبيع��ي والواض��ح يف كثاف��ة العظام وتغ�ير نوعيته م��ع تق��دم العمر ما
ي��ؤدي إىل أن تصب��ح العظ��ام رقيق��ة و ضعيف��ة و س��هلة الك�سر بش��كل غ�ير طبيعي.
إذ تؤدي اإلصابة مبرض هشاشة العظام إىل إضعاف العظام إىل درجة تصبح فيها هشة ،إذ أن
مجرد القيام بأعامل بسيطة جدا تحتاج إىل اقل قدر من الضغط ،كاالنحناء إىل األمام أو رفع
مكنسة كهربائية أو حتى السعال ،قد يسبب كسورا يف العظام.
قد تؤدي االصابة مبرض هشاش��ة العظام ،يف الغالب ،اىل كسور يف العظام ،معظمها يف عظام
العمود الفقري ،الحوض ،الفخذين او مفصل كف اليد .وبالرغم من االعتقاد السائد بان هذا
املرض يصيب السيدات ،اساسا ،إال ان (هشاشة العظام) قد يصيب الرجال ايضا .واضافة اىل
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املصابني مبرض هشاش��ة العظام هنالك الكثريون ايضا ممن يعانون من هبوط كثافة العظام
أو قل��ة العظم أو ما يس��مى بالكتله العظمية املتدني��ة ( )osteopeniaوهي فقدان لكتلة
العظم الذي ال يع ّد خطريا ً مبا يكفي لتصنيفها بأنها هشاشة العظام ومع ذلك فهي تزيد من
احتامل اإلصابة مبرض هشاشة العظام.
لحسن الحظ  ،تتوافر العالجات الوقائية التي ميكن أن تساعد يف الحفاظ عىل أو زيادة كثافة
العظام .وألولئك الذين يعانون من هشاشة العظام ،التشخيص الفوري لكثافة كتلة العظام و
تقييم خطر الكرسرضوري ج ّدا ً ملنع فقدان املزيد من كتلة العظام و زيادة كثافتها.
ومتثل النس��اء النسبة العليا يف اإلصابة بهشاش��ة العظام ،ويف الواقع فإن حوايل امرأة واحدة
من كل ثالث نساء تصاب بهشاشة العظام ،وتزيد نسبة اإلصابة بني النساء بسبب قلة الكتلة
العظمي��ة مقارن��ة بالرجال يف نفس املرحلة العمرية إضاف��ة إىل الحمل والرضاعة وانخفاض
هرمونات األنوثة يف مرحلة س��ن اليأس (انقطاع الطمث) ،ويعد “حدب الس��يدة العجوز”
عالمة واضحة يف أوساط كبار السن عىل اإلصابة بهشاشة العظام .كام أن نصف عدد النساء
وحوايل  13%من الرجال الذين تجاوزوا س��ن الخمس�ين س��يصابون بك�سر عظمي مرتبط
بهشاشة العظام خالل سنوات حياتهم،
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أعراض هشاشة العظام

تتس��م املراحل املبكرة من هشاش��ة العظام  ،بأنها تخلو عادة من اآلالم أو أية أعراض أخرى
فه��و م��رض صامت .وعادة ال يش��عر العديد من الناس بأنهم مصاب��ون بهذا املرض إال بعد
أن يتعرضوا لحادث س��قوط بس��يط يؤدي إىل كرس يف عظام املعصم أو الفخذ أو يف فقرات
العمود الفقري.
لكن ،منذ لحظة ظهور ضعف أو ضمور يف العظام من جراء اإلصابة مبرض هشاش��ة العظام،
قد تبدأ بعض أعراض هشاشة العظام بالظهور ،من بينها:
•اآلم يف الظهر ،وقد تكون آالما حادة يف حال حصول رشخ او انهيار يف الفقرات
•فقدان الوزن مع الوقت ،مع انحناء يف القامة.
•حدوث كسور يف الفقرات ،يف مفاصل كفي اليدين أو الحوض أو يف عظام أخرى.
هنالك عدة عوامل قد تزيد من خطر االصابة مبرض هشاشة العظام ،من بينها:
1 .1الجنس:
تبلغ نس��بة الكسور الناجمة عن داء هشاش��ة العظام لدى السيدات ضعفي نسبتها لدى
الرجال .ويعود س��بب ذلك إىل إن الس��يدات تب��دأن حياتهن مبس��تويات اقل من الكتلة
العظمية ،باإلضافة إىل إن للس��يدات “مامول حي��اة” ( )Life expectancyاكرب منه لدى
الرجال .إضافة إىل الهبوط املفاجئ يف مستويات االسرتوجني يف سن انقطاع الطمث والذي
يؤدي إىل زيادة فقدان الكتلة العظمية.
2 .2السن:
كل�ما ازداد عمر االنس��ان ازداد معه احت�مال االصابة مبرض هشاش��ة العظام ،اذ تضعف
العظ��ام مع زي��ادة العمر .أضف إىل ذلك ،إن الرجال الذين تزيد أعامرهم عن الخامس��ة
والسبعني يع ّدون من أكرث املجموعات املعرضة لخطر اإلصابة مبرض هشاشة العظام.
3 .3التاريخ العائيل:
يع ّد مرض هشاش��ة العظ��ام من االمراض الوراثية .اي ،اذا كان اح��د الوالدين او االخوة يف
العائلة مصابني مبرض هشاشة العظام ،فان ذلك يزيد من احتامل اصابة الشخص به ،وخاصة
اذا كان التاريخ املريض للعائلة يشمل حاالت من كسور العظام.
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4 .4انخفاض الوزن:
ي��زداد احتامل اإلصابة بداء هشاش��ة العظام لدى الرجال والس��يدات ذوي بنية الجس��م
الدقيقة او صغار الحجم بش��كل خاص ،وذلك الن الكتلة العظمية يف أجس��امهم صغرية،
منذ البداية.
5 .5التدخني:
ليس من الواضح بعد الدور الذي يلعبه التدخني يف نشوء هشاشة العظام ،اال ان الباحثني
يجمعون عىل ان التدخني يؤدي اىل اضعاف العظام.
6 .6قرص فرتة التعرض أو االنكشاف املتواصل لالسرتوجني:
كلام ازدادت فرتة انكش��اف املرأة لالسرتوجني تقل مخاطر اصابتها مبرض هشاشة العظام.
اي ان درجة الخطورة الصابة املرأة بداء هشاشة العظام تقل كلام تأخر بلوغها سن االياس
(فرتة انقطاع الطمث) وكلام كان ظهور الدورة الشهرية لديها مبكرا اكرث .ومع هذا ،يزداد
خطر االصابة مبرض هشاش��ة العظام كلام قرصت فرتة انكشاف املرأة لهرمون االسرتوجني.
وقد يرجع سبب قلة انكشاف أو تع َرض السيدة لالسرتوجني اىل عدم انتظام الحيض ،او اىل
انقطاع الطمث قبل بلوغ سن الخامسة واالربعني.
7 .7اضطرابات االكل:
يعت�بر الرجال والس��يدات الذين يعانون م��ن اضطرابات األكل ،كاضطراب فقد الش��هية
العصايب (القهم العص��ايب  )Anorexia nervosa -أو اضطراب النهام العصايب (Bulimia
 ،)nervosaضمن مجموعة الخطر لإلصابة يف هشاش��ة العظام ،وذلك نظرا لضمور الكتلة
العظمية يف منطقة اسفل الظهر والحوض.
8 .8استخدام االدوية من مجموعة الكورتيكوستريويدات أو الكورتيزون:
يس��بب تناول هذه األدوية لفرتات زمنية طويلة ،كتن��اول بريدنيزون ( )Prednisoneأو
الكورتيزون ( )Cortisoneرضرا لألنس��جة العظمية .واملعروف أن استعامل هذه األدوية
شائع يف معالجة بعض االمراض املزمنة ،مثل :الربو ( ،)Asthmaالتهاب املفاصل الروماتويدي
( )Rheumatoid arthritisوالصداف (الصدفية  .)Psoriasis -فعندما يصف الطبيب أيا
من العالجات الدوائية التي تحتوي عىل مركبات س��تريويدية لفرتة طويلة من الزمن ملدة
تزيد عن ثالثة أش��هر ،ينبغي عليه ان يتابع وضع كثافة العظام وكتلة العظام لدى املرىض
الذين يتلقون هذه العالجات ،كام يتوجب عليه ان يصف لهؤالء املرىض ادوية تساعدهم
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عىل تجنب فقدان الكتلة العظمية او ابطاء وتريته.
9 .9استخدام ادوية اخرى:
خاص��ة ،دواء هيباري��ن ( )Heparinاملمي��ع لل��دم لف�ترة طويل��ة ومتواصل��ة ،او دواء
ميثوتريكس��يت ( )Methotrexateاملضاد لالورام أو املس��تخدم لع�لاج االورام ،او بعض
االدوية ملعالجة نوبات االختالج (زيادة الشحنات الكهربائية يف الدماغ) (،)Convulsions
العديد من االدوية امل��درة للبول واالدوية املضادة للحموضة ( )Antiacidesالتي تحتوي
عىل االلوميني��وم ( .)Aluminiumفان تناول هذه االدوية لف�ترات طويلة ومتواصلة قد
يسبب ضمور الكتلة العظمية.
1010زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية:
الكمية الزائدة من الهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية ( ،)Thyroidقد تؤدي هي ايضا اىل
فقدان الكتلة العظمية .قد تحدث حاالت فرط هذا الهرمون عندما يكون الش��خص مصابا
بف��رط إفراز الغدة الدرقي��ة ( )Hyperthyroidismاو نتيجة لتلقي عالجات تحتوي عىل
الهرمون الذي تفرزه هذه الغدة بكميات زائدة ملعالجة حاالت قصور الغدة الدرقية(Hy�( 
 )pothyroidismوالتي قد تؤدي هي أيضاً إىل فقدان الكتلة العظمية.
1111زيادة إفراز هرمون الحليب :
وهو عادة ينتج عن وجود ورم حميد يف الغدة النخامية ٌمفرز لهرمون الحليب.
1212انخفاض مستوى الهرمون الذكري الـ  Testosteroneلدى الرجال:
الرجال الذين يعانون من تدين مستويات هرمون التستوستريون ( )Testosteroneأو الهرمون
الذكري ،هم أكرث عرضة لخطر اإلصابة مبرض هشاشة العظام ،من غريهم من الرجال.
1313رسطان الثدي (:)Breast cancer
بعد انقطاع الطمث ،تع ّد النساء املصابات برسطان الثدي من مجموعة الخطر ،اذ يزداد لديهن
احتامل االصابة مبرض هشاشة العظام ،وخاصة عند تلقيهن العالجات الكيميائية( (�Chemot
 )herapyاو محرصات انزيم االروماتاز ( ،)Aromataseالتي تعمل عىل كبت االسرتوجني .وهذا
ال ينطبق عىل النساء اللوايت يعالجن بدواء التاموكسيفني ( ،)Tamoxifenاملضاد لالسرتوجني
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واملس��تعمل يف معالج��ة رسطان الثدي ،اذ ان��ه يقلل من خطر االصابة بكس��ور يف العظام.
1414نقص استهالك الكالسيوم:
يعترب نقص استهالك الكالسيوم ،الذي يستمر طوال العمر ،من العوامل الرئيسة التي تسهم
يف نش��وء هشاشة العظام .وذلك الن نقص استهالك الكالسيوم يؤدي اىل تدين كثافة العظام،
فقدان الكتلة العظمية يف سن صغرية ،نسبيا ،وزيادة خطر االصابة بالكسور.
1515الحاالت التي قد تقلل من امتصاص الكالسيوم:
قد تؤث��ر العمليات الجراحية يف الجهاز الهضمي ( )Gastrectomyعىل قدرة الجس��م عىل
امتصاص الكالس��يوم .وكذلك االمر ،ايضا ،عند االصابة ببعض االم��راض ،وخاصة :داء كرونز
( ،)Crohn’s diseaseال��داء البطني (الس��يلياك – مرض حساس��ية القمح  ،)Celiac -نقص
فيتامني د ،متالزمة القهم العصايب ( ،)Anorexia nervosaومتالزمة كوش��ينغ (Cushing’s
( )Syndromeفرط افراز قرش الكظر –  ،)Hyperadrenocorticismوهو مرض نادر يجعل
الغدة الكظرية ( )Adrenal glandتفرز كميات زائدة من هرمونات الكورتيكوس��تريويدات
( )Corticosteroid hormonesأو الكورتيزون.
1616اسلوب حياة خال من النشاط البدين:
تتح��دد صح��ة العظام ابتداء من مرحل��ة الطفولة .فاالطفال كثريو النش��اط البدين والذين
يستهلكون كميات كافية من األطعمة الغنية بالكالسيوم ،هم ذوو كثافة العظام األعىل .كام
يشكل النشاط الجسدي الذي يشتمل عىل رفع األثقال عنرصا ايجابيا يف تعزيز صحة العظام
وقوتها ،لكن يبدو أن النش��اط الجسدي الذي يشتمل عىل القفز يسهم أكرث من رفع األثقال
يف تدعيم صحة العظام .للنش��اط البدين ،عىل امت��داد العمر ،اهمية كبرية جدا ،إذ باإلمكان
زيادة الكتلة العظيمة يف الجسم بواسطة النشاط البدين يف كل املراحل العمرية .كام أن عدم
الحركة لفرتات طويلة ( )Immobilizationيع َرض املرىض لهشاشة العظام.
1717فرط استهالك املرشوبات الغازية:
مل تتضح ،بعد ،العالقة بني نش��وء هشاش��ة العظام وبني اس��تهالك املرشوبات الغازية التي
تحتوي عىل الكافيني ( ،)Caffeineإال ان من املعروف ان الكافيني قد يؤدي اىل اضطراب يف
امتصاص الكالس��يوم ،باالضافة اىل ان تاثرياته املدرة للبول قد تسهم يف زيادة فقدان الجسم
للمعادن .واضافة اىل ذلك ،فان حمض الفسفوريك ( ،)Phosphoric acidالذي يحتوي عليه
مرشوب الصودا قد يسهم يف فقدان الكتلة العظمية عرب تغيري توازن حمضية الدم .ومن هنا،
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فان عىل االش��خاص الذين يقبلون عىل تناول املرشوب��ات الغازية التي تحتوي عىل الكافيني
الحرص عىل اس��تهالك كميات كافية من الكالس��يوم وفيتامني (د) ومن األفضل االقالل من
تناول املرشوبات الغازية.
1818ادمان املسكرات الكحولية –( :)Alcoholism
يش��كل االدمان ع�لى املرشوبات الكحولية واح��دا من اهم عوامل الخط��ورة لدى الرجال
لالصاب��ة بتخلخل العظام .وذلك الن اس��تهالك الكحوليات بافراط يقلل من انتاج االنس��جة
العظمية ويسبب خلال يف قدرة العظام عىل امتصاص الكالسيوم.
1919االكتئاب (:)Depression
يعاين االشخاص املصابون باالكتئاب الحاد من فقدان للكتلة العظمية بشكلٍ ملحوظ.
2020الفشل الكلوي املزمن:

خطورة هشاشة العظام عند النساء

تحدث هشاشة العظام بشكل كبري عند النساء بعد سن اليأس ،وذلك نتيجة للفقدان الرسيع
يف كثافة العظم وس��ببه نقص هرمون االس�تروجني عند النس��اء خالل الس��نوات الثالث إىل
الخمس قبل انقطاع الطمث ،أو عند حدوثه بعد ذلك.
إن التأثري األوضح لهشاش��ة العظام يكون يف العظم االس��فنجي ،إذ إن كثافته أقل من كثافة
العظم املضغوط.

العوامل التي تؤثر يف إصابة النساء بهشاشة العظام هي:
 .1العمر:
إن الزمن وحده يزيد من خطورة اإلصابة بهشاشة العظام .خالل سن اليأس وخالل السنوات
األوىل التي تليه تفقد النس��اء الكتلة العظمية برسع��ة أكرب من الرجال يف نفس العمر .لكن
من عمر ( )65-70س��نة ،يصبح معدل فقدان العظم عند النساء والرجال متساوياً ،كام تقل
عند هؤالء الرجال والنساء قدرة الجسم عىل امتصاص الكالسيوم بشكل كبري.
 .2الجنس:
تصاب النساء بشكل أكرب من الرجال بهشاشة العظام ،وذلك ألن الهيكل العظمي عند النساء
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أصغر ،كام أن فقدان العظم عندهن يبدأ يف س��ن مبكرة أكرث من الرجال ،إضافة إىل انقطاع
الطمث عند النساء الذي يؤدي إىل رسعة خسارة العظم.
 .3طبيعة الجسم:
إن النساء النحيالت ذوات العظم الرقيق لديهن كثافة عظمية أقل.
 .4التاريخ املريض للشخص والعائلة:
تحدد الجينات بش��كل كبري قابلية الشخص لإلصابة بهشاشة العظام .إن األشخاص البالغني
الذي��ن حصل معه��م أو مع اقاربهم من الدرجة األوىل كرس عظمي هم معرضون للكس��ور
بش��كل أكرب ،كام أن النس��اء اللوايت تعرضت أمهاتهن لكسور بعد سن الخمسني ميلكن كتلة
عظمية ذات كثافة أقل من النساء اللوايت مل تتعرض أمهاتهن للكسور.
 .5العرق:
النساء القوقازيات واآلسيويات معرضات أكرث من غريهن لهشاشة العظام.
 .6مستوى هرمون االسرتوجني:
إن االسرتوجني مينع هدم العظام ،ولذلك فإن النساء بعد سن اليأس أو اللوايت أجرين جراحة
إزالة املبايض هن أكرث عرضة لإلصابة.
 .7تدين مستوى الكالسيوم:
إن نقص الكالس��يوم يف الطعام ،إضافة للحاالت املرضية التي متنع امتصاص الكالس��يوم من
األمع��اء تؤدي إىل تدين مس��توى الكالس��يوم يف الدم .يعوض الجس��م ه��ذا النقص بإطالق
الكالسيوم من العظام ،ما يؤدي إىل ضعفها.
 .8قلة النشاط:
عندما تكون العظام يف راحة ،فإن البناء يتباطأ.
 .9التدخني:
يخرس املدخنون العظم بشكل أرسع من غري املدخنني ،يقلل التدخني من امتصاص الكالسيوم
كام يقلل من كمية االسرتوجني التي يصنعها الجسم.
 .10اإلفراط يف تناول الكحول:
ه��ذا يؤدي إىل نقصان الكتلة العظمية .يعتقد الخرباء أن الكحول متنع الجس��م من تحويل
فيتام�ين (د) غ�ير الفعال إىل ف َع��ال ،كام أنها تقلل م��ن تكوين العظام وتزيد من خس��ارة
الكالسيوم واملغنيسيوم من الجسم.
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 .11األدوية:
إن األش��خاص الذين يتناولون بعض األدوية مثل الستريويدات معرضون بشكل أكرب لإلصابة
ألن؛ هذه األدوية تساعد عىل فقدان العظم.
 .12حاالت مرضية:
بعض الحاالت املزمنة مثل فقدان الش��هية وبعض أن��واع الرسطانات وأمراض الكبد ،إضافة
للحاالت التي تؤثر عىل امتصاص املعادن ،كلها تزيد من خطورة اإلصابة بهشاشة العظام.

خطورة هشاشة العظام عند الرجال:

هنالك عامالن يجعالن الرجال أقل عرضة من النساء لفقدان العظم:
 .1أن لديهم كثافة عظمية أكرب من النساء عند سن البلوغ.
 .2يكون انخفاض مستوى الهرمونات لديهم بشكل تدريجي.
إال أن الرج��ال غري محصنني ضد هذا املرض ،فث ّمة فرصة ( )13%لحدوث كرس يف الحوض أو
العمود الفقري أو الرسغ عند الرجال بعد سن الخمسني.
قد يصاب الرجال تحت س��ن ( )75عاما بهشاشة العظام وتكون عادة ثانوية أي أنها تحدث
لسبب معني ،ويف هذه الحاالت يهدف العالج ملعالجة السبب املسؤول عن حدوث الهشاشة.
عوامل الخطورة عند الرجال هي:
1 .1األدوية :مثل السيرتويدات.
2 .2انخفاض مس��توى الهرمونات الجنسية :إذ ينخفض مستوى هرمون التيستوستريون عند
الرجال مع العمر.
3 .3اإلف��راط يف تن��اول الكحول :إذ تؤدي الكح��ول إىل نقصان الكتل��ة العظمية ،إضافة إىل
اختالل التوازن والذي يزيد من احتاملية السقوط.
4 .4استئصال جزء من املعدة :ألنه يقلل من نسبة امتصاص الكالسيوم.
5 .5حاالت مرضية.
6 .6عوامل أخرى :كام هي الحال مع النس��اء ،ف��إن بعض العوامل تزيد من خطورة حدوث
هشاشة العظام عند الرجال مثل :العوامل الوراثية ،تقدم العمر ،قلة النشاطات ،التدخني،
انخفاض مستوى الكالسيوم والعرق (إذ يع ّد الرجال القوقازيون أكرث عرضة لإلصابة).
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مضاعفات هشاشة العظام:

يعرف مرض هشاش��ة العظ��ام باملرض الصامت لعدم وجود أع��راض تحذيرية له ،إال أنه يف
نهاي��ة األم��ر يعلن عن وج��وده عند حدوث كرس بغري س��بب ،إذ قد يؤدي حدث بس��يط
كالعطاس إىل الكرس.
رغم أن أي عظمة قد تتأثر ،إال أن معظم الكس��ور املرتبطة بهشاشة العظام تحدث يف واحد
من ثالثة أماكن :الحوض ،العمود الفقري والرس��غ .إن الكس��ور يف هذه األماكن خاصة عند
النساء بعد سن اليأس تعلن عن مرض هشاشة العظام.
لهذه الكس��ور تأثريات بعيدة إذ يعاين البعض من األمل بينام يحرم البعض اآلخر من مامرسة
النشاطات اليومية العادية ،وقد يحرمون من التحرك باستقاللية.
إن ثلثي األشخاص الذين يصابون بكسور بسبب هشاشة العظام لن يستعيدوا وظيفة العضو
السابقة بشكل كامل .كام قد يصاب بعض األشخاص بالخوف من كرس عظام أخرى فيحدون
من نشاطاتهم وذلك يؤدي بهم إىل الشعور بعدم األهمية واالنعزال واإلحباط.
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•تعد الكسور يف العظام هي اكرث مضاعفات هشاشة العظام انتشارا وخطورة لدى املصابني
مبرض هشاشة العظام .تحدث معظم الكسور ،عادة ،يف العمود الفقري ،يف عظام حوض
الفخذين ،نظرا لكونها العظام الرئيسة التي تحمل الجزء االكرب من وزن الجسم .وتحدث
الكسور يف حوض الفخذين ،عادة ،نتيجة لتلقي رضبات او جراء حوادث السقوط.
•عىل الرغم من ان غالبية املصابني مبرض هشاشة العظام يشفون جيدا ،بفضل العالجات
الجراحي��ة املتقدمة والحديثة ،اال ان الكس��ور التي قد تح��دث يف حوض الفخذين قد
تتس��بب يف حصول عجز لدى املصاب ،بل قد ت��ؤدي للوفاة يف بعض االحيان ،من جراء
التعقيدات التي قد تنشا يف اعقاب العمليات الجراحية ،وخاصة لدى املتقدمني يف السن.
كذلك ،فان الكس��ور يف اكف اليدين هي من الكسور الواسعة االنتشار بني مصايب مرض
هشاشة العظام ،والتي تنجم يف الغالب عن حوادث السقوط.
•ق��د تحدث كس��ور يف العمود الفقري ،يف بع��ض الحاالت ،م��ن دون التعرض لرضبات
او للس��قوط .ق��د تحدث هذه الكس��ور يف العمود الفقري ملجرد ضع��ف عظام الظهر
(الفق��رات) ،اىل درجة انه��ا تبدا باالنضغاط (االنطباق) ،الفقرة فوق االخرى .ويس��بب
انضغاط الفقرات االما حادة يف الظهر تس��تدعي فرتة استشفاء طويلة .وقد يؤدي ظهور
عدد كبري من الكس��ور ،اىل فقدان بعض الس��نتيمرتات من الطول ،والوضعية تتحول اىل
انحناء.
•ك�ما تٌنبأ كس��ور العمود الفقري من زيادة يف خطر الكس��ور يف املس��تقبل يصل إىل 5
أضعاف لكسور الحقه يف الفقرات و 2-3أضعاف لكسور يف مواقع أخرى .
•كس��ور الفخذ أو الورك هي التي تشكل السبب الرئيس لإلعاقة عند كبار السن و ميكن
أن ته�� ّدد الحي��اة ,نظرا لفقدان كمي��ة كبرية من الدم داخل األنس��جة الرخوة املحيطة
باملفص��ل عند حدوث الك�سر .فحوايل  % 80من الناس املصاب�ين بكرس الورك يكونون
عاجزين عن امليش بعد س��تة أش��هر من الكرس و  20%من الناس املصابني بكرس الورك
يتوفون خالل س��نة واحدة بعد تعرضهم للكرس .عالوة عىل ذلك ،فإن كس��ور الورك قد
يليها زيادة مقدارها  2.5ضعف يف خطر اإلصابة بكسور يف املستقبل.
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كسور الحوض:

إن حوايل خمس الكس��ور التي تحدث نتيجة هشاش��ة العظام تحدث يف الحوض .وهي أكرث
الكسور الناتجة عن هشاشة العظام خطورة .وتؤدي هذه اإلصابة إىل نتائج مدمرة إذ تسلب
الش��خص حركته واستقالليته .إن حوايل ثلثي األش��خاص الذين يتعرضون للكرس يف الحوض
يفقدون قدرتهم متاما عىل أداء النش��اطات اليومية الروتينية مثل :ارتداء مالبسهم أو القيام
عن الكريس .حتى أن امليش عرب الغرفة قد يصبح مس��تحيال .وبعد س��نة من اإلصابة ،يصبح
( )40%من املصابني بكرس الحوض غري قادرين عىل امليش من دون مساعدة.
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ونادرا ما يؤدي كرس الحوض بش��كل مبارش إىل الوفاة ،إال أن هذه الكسور تؤدي بشكل غري
مبارش إىل الوفاة ألنها تؤدي اىل تدهور مس��تمر يف الصحة .إن حوايل ( )24%من األش��خاص
من عمر الخمسني فأكرث ميوتون خالل عام من كرس الحوض وغالبا بسبب مضاعفات الكرس
مثل التهاب الرئة أو تخرث الدم اللذين ينتجان عن الكرس نفسه أو عن الجراحة.
ويف أحس��ن األحوال فإن كس��ور الحوض تؤدي إىل عدم القدرة عىل الحركة لفرتة مؤقتة؛ ما
يس��تدعي البقاء يف الرسير أو اس��تخدام الكريس املتحرك ،وعادة ما تكون الجراحة رضورية،
ولكن قد ال تكون ممكنة بسبب اإلصابة بأمراض أخرى مثل :أمراض القلب والرئتني إذ تزيد
هذه األمراض من خطورة املضاعفات بعد العملية الجراحية .ولذلك قد يش��فى كرس العظم
بطريقة سيئة تؤدي إىل إعاقة دامئة.
كسور العمود الفقري:
إن نس��بة حدوث هذه الكس��ور هي أكرث من ضعفي نس��بة حدوث كسور الحوض .كام أن
الحدث الذي يؤدي إىل هذه الكس��ور يكون عادة أبسط من حاالت السقوط التي تؤدي إىل
كسور يف الحوض ،إال أن هذه الكسور تؤدي إىل إعاقات.
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تحدث كس��ور العمود الفقري عادة نتيجة إصابة طفيفة .مثل النش��اطات اليومية البسيطة
كاالنحناء ،السعال أو حمل يشء ،إذ تكون كافية لكرس فقرة من العمود الفقري.
تتأثر الحركة سلبا بنفس الدرجة كام قد يحصل يف حاالت كرس الحوض ،وحيث يصعب امليش
بشكل منتصب ،يصبح من الرضوري االستعانة بعكاز ،كام قد يصبح الركوب يف السيارة ألكرث
من بضع دقائق أمرا ً غري مريح.
كسور الرسغ:
إن هذه الكس��ور أشبه بتلك التي تحدث عند األشخاص الذين لديهم كثافة عظمية طبيعية
وتنتج عادة عن محاولة منع السقوط .إن قوة الصدمة عادة ما تؤدي إىل كرس عظم الساعد.
بعد حدوث كرس الرس��غ ،عادة ما تثبت الذراع بواس��طة مش��د خاص لتسمح بالشفاء ،وقد
تكون الجراحة أحيانا رضورية .عادة يكون ش��فاء كرس الرس��غ كامال ،لكنه أحيانا يؤدي إىل
تشوهات وفقد بعض الوظائف.
التعايش مع الكسور:
ك�سر العظم عادة ما يكون مؤملا ومخيفا ،وقد يحتاج الش��فاء إىل أش��هر .وقد يهدد الكرس
قدرة الش��خص عىل أداء الوظائف اليومية البس��يطة مثل حمل املشرتيات ،تحضري الوجبات
أو التنظيف .إال أن هناك الكثري الذي تستطيع عمله لتشفى من الكرس ومتنع حدوث كسور
أخرى يف املستقبل مثل :العالج الطبيعي والعالج الوظيفي.
إن الحصول عىل كميات كافية من الكالسيوم وفيتامني (د) ،إضافة إىل أداء التامرين الرياضية
بانتظام واتباع الخطوات التي متنع السقوط و تناول العالجات املناسبة كلها تساعد يف حامية
العظم.
التعايش مع كسور العمود الفقري:
يجب أن تنتظم يف مامرس��ة التامرين الرياضية .ويج��ب أن يحتوي التمرين عىل رفع أثقال
ألنه��ا تبن��ي العظام إضاف��ة إىل متارين الت��وازن واملرونة التي تجعل احتاملية الس��قوط يف
املستقبل أقل.
وق��د تكون بحاجة لعمل بع��ض التغيريات يف املنزل ،فمثال إذا مل تكن قادرا ً عىل الوصول إىل
الرف العلوي من خزانة املطبخ ،ميكن اس��تخدام أدوات خاصة للوصول إىل الرف العلوي أو
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ميكنك تغيري ترتيب املطبخ .كام يفضل لبس األحذية املريحة ذوات الكعب املنخفض.
العيش مع كسور الحوض:
بعد كرس الحوض ،يلعب عالج إعادة التأهيل دورا كبريا يف عودة الشخص ملامرسة نشاطات
حياته الطبيعية أو احتياجه للرعاية لفرتة طويلة .ويس��اعد يف حاالت كس��ور الحوض العالج
الطبيعي والوظيفي بشكل كبري.
سوف يعلمك املعالج الفيزيايئ متارين خاصة لتقوية الحوض وتحسني التوازن وزيادة املرونة.
إن التامرين الرياضية الروتينية ستساعدك عىل الحركة ثانية وستساعدك عىل تجنب السقوط
ثانية.
كام ميكن إزالة بعض املخاطر من املنزل مثل :أس�لاك الكهرباء ،والس��جادات يف املمرات أو
اإلضاءة الضعيفة.
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تشخيص هشاشة العظام

قلة العظم ( ،)Osteopeniaاو الكتلة العظمية املتدنية ،هي الفقدان املعتدل لكتلة العظم
الذي ال يع ّد خطريا مبا يكفي لتصنيفها بانها هشاش��ة العظام ( .)Osteoporosisومع ذلك،
فهي تزيد من احتامل االصابة مبرض هشاش��ة العظام  .يس��تطيع الطبيب املعالج تشخيص
ح��االت قلة العظم ،او حتى املراحل املبكرة من االصابة مبرض هشاش��ة العظام  ،بواس��طة
استخدام تشكيلة من االدوات والوسائل لقياس كثافة العظام ونذكر منها :
فحص كثافة العظام (:)Dual energy X - ray absorptiometry - DEXA
تعد طريقة تصوير كثافة العظام بتقنية ( DEXAقياس امتصاص العظم بواس��طة االش��عة
الس��ينية املزدوجة) طريقة التصوير االفضل .هذا االجراء س��هل ورسيع ويعطي نتائج عالية
الدق��ة .يتم يف ه��ذا الفحص قياس كثافة العظام يف العم��ود الفقري ،يف عظمة الحوض ويف
مفصل كف اليد ،والتي هي املناطق الكرثى عرضة يف الجسم لالصابة مبرض هشاشة العظام.
كام يس��تخدم ه��ذا الفحص لرصد ومتابعة التغريات التي تحص��ل يف هذه العظام مع مرور
الوقت.
وتعريف منظمة الصحة العاملية لرتقق العظام يعتمد عىل قيمة  DXAالتي تدعى «س��جل
يت»  T-scoreال��ذي يقوم مبقارنة كمي��ة العظم لدى املرأة اىل الكتل��ة العظمية العادية يف
افضل حاالتها .و«س��جل يت» البالغ  -2.5او اس��وأ ،يعني وجود ترق��ق للعظام .واملرأة التي
يبلغ «سجل يت» لديها  -1.0اىل  -2.5تكون تعاين من اعتالل عظمي أو قلة العظم أو الكتلة
العظمية املتدنيه ( ،)Osteopeniaوهي معرضة جدا لالصابة بهشاشة العظام.
وتويص اغلبية التوجيهات واالرشادات الرسمية بالقيام مبسوحات  DXAلجميع النساء الاليت
بلغن س��ن الـ  65سنة ،وقبل هذه السن بالنسبة اىل اللوايت يتناولن ادوية وعقاقري او يعانني
م��ن اوضاع صحية تزيد من خطورة اصابتهن برتقق العظام .لكن انخفاض  BMDهو واحد
م��ن عوامل الخطورة .وتزداد ه��ذه الخطورة مع التدخني والتقدم يف العمر ،او اذا كنت من
االصل العرقي القوقازي ،او نحيفة ،او اصبت بكرس بعد س��ن الخمسني ،او كان احد والديك
اصيب بكرس .وقد طورت منظمة الصحة العاملية صيغة تتوقع االصابة مبثل هذا الكرس خالل
عرش س��نوات اعتامدا عىل  BMDوعوامل الخط��ورة االخرى .واالطباء مهتمون ايضا بنوعية
العظم ،وهي مواصفات معقدة تش��مل االمالح املعدنية للعظام ،وتركيبها ونسيجها الدقيق،
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ومعدل التحول الذي يصيبها .وحتى االن ال يوجد اس��لوب جيد لتقييم جودة العظام ،لكن
يج��ري حاليا تطوير تقنيات تصوير جديدة قد تتي��ح لالطباء رؤية الرتكيب الداخيل للعظام
والحصول عىل معلومات عنه ،وهو امر مل يكن متوفرا يف السابق ،إال عن طريق اخذ خزعة.
مؤسس��ة هشاش��ة العظام الدول ّي��ة (The National Osteoporosis Foundation
تويص ّ
 ))(NOFباس��تخدام أدوية هشاشة العظام لعالج الس�� ّيدات بعد س ّن األمل و الرجال بعد
س�� ّن الخمس�ين الذين س��بق و عانوا من كرس يف عظام الورك أو الفقرات أوالذين يعانون
من هشاش��ة العظام( . )osteoporosis )(T-score ≤-2.5و قد تس��تخدم أدوية الهشاشة
لألشخاص الذين يعانون من نقص يف كثافة العظام مل تصل إىل ح ّد الهشاشة ( osteopenia
) لك��ن لديه��م عوامل خطورة هامة تنذر بأنهم عرضة للكرس أو اإلصابة بهشاش��ة العظام .
باالضاف��ة اىل ذلك ،مثة فحوص اخرى ميكن بواس��طتها قياس كثافة العظ��ام ،بدقة متناهية
ومنها:
•التصوير فائق الصوت /اولرتاساوند (.)Ultrasound
•التصوير املقطعي املحوسب (.)CT
متى ينبغي إجراء للفحص؟
تنصح املنظمة االمريكية القومية لهشاشة العظام السيدات اللوايت ال تتلقني ايا من العالجات
التي تحتوي عىل هرمون االسرتوجني ،التوجه الجراء فحص لكثافة العظام ،يف الحاالت االتية:
•بلوغ سن الـ  65عاما ،بغض النظر عام اذا كانت السيدة تنتمي الي من مجموعات خطر
االصابة مبرض هشاشة العظام ام ال.
•بلوغ الس��يدة س��ن االياس (مرحل��ة انقطاع الطمث) ،اذا كان��ت تنتمي اىل واحدة من
مجموعات خطر االصابة مبرض هشاش��ة العظام عىل االقل ،وباالضافة اىل وقوع حادثة
واحدة عىل االقل لكرس يف العظم.
•اذا كانت السيدة تعاين من اي من املشاكل الطبية املرتبطة بالعمود الفقري.
•اذا كانت السيدة تتلقى ايا من العالجات الدوائية التي قد تسبب االصابة مبرض هشاشة
العظام ،مثل :الكورتيزون ،الربيدنيزون ( )Prednisoneاو ما شابه.
•اذا كانت السيدة تعاين من داء السكري من النوع االول ( )Type 1 Diabetesأو امراض
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الكب��د او اي من امراض الكىل ،او اي من االمراض التي قد تصيب الغدة الدرقية ،او اذا
كانت هنالك حاالت من االصابة مبرض هشاشة العظام يف التاريخ املريض للعائلة.
•اذا انقطع الطمث لدى السيدة يف سن مبكرة أقل من  45سنة.
•الرج��ال الذين تزيد أعامرهم عن الخامس��ة والس��بعني ،يع ّدون م��ن أكرث املجموعات
املعرضة لخطر اإلصابة مبرض هشاشة العظام.
أداة تقييم المخاطر للكسر () FRAX: Fracture Risk Assessment Tool
يف العام  ،2008قدمت فرقة عمل منظمة الصحة العاملية أداة تقييم املخاطر للكرس ()FRAX
وال��ذي يقدر احتامل حدوث كرس يف الورك أو كس��ور هشاش��ة العظ��ام الكربى مجتمعة
(الورك ،العمود الفقري والكتف ،أو املعصم) للمريض غري املعالج خالل  10أعوام باستخدام
الكثافة العظمية لعنق الفخذ  BMDوميكن الحصول عليها بسهولة من خالل حساب عوامل
الخطر الرسيرية للكرس مثل :التقدم يف العمر  ،التدخني وغريهام من العوامل.
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كيفية الوقاية من هشاشة العظام عند النساء

هشاش��ة العظام هو مرض شائع جدا يصيب النس��اء بعد سن اليأس يف كثري من األحيان ،و
للوقاية من هذا املرض هناك اجراءات وقائية يجب اتخاذها سنتعرف إليها يف هذه السطور .

يشكل استهالك كميات كافية من الكالسيوم ومن فيتامني (د) عنرصا هاما وحاسام يف تقليل
اخطار االصابة مبرض هشاش��ة العظام ،بش��كل ملحوظ .وعند ظهور عالمات مرض هشاشة
العظ��ام ،من ال�ضروري الحرص عىل اس��تهالك كميات كافية من الكالس��يوم وفيتامني (د)،
باالضافة اىل الوس��ائل والتدابري االضافية ،الن من شان ذلك ان يساعد كثريا يف الحد من ،بل
منع ،اس��تمرار ضعف العظام .وميكن ،يف بعض الحاالت ،حتى تعويض الكتلة العظمية التي
تم فقدانها بكتلة عظمية جديدة.
تختلف كميات الكالس��يوم التي يتوجب اس��تهالكها للحفاظ عىل س�لامة العظام ،باختالف
املراح��ل العمرية .ففي مرحلتي الطفولة والبلوغ ،يحتاج الجس��م اىل كميات كبرية جدا من
الكالس��يوم ،اذ يكرب الهي��كل العظمي خاللهام برسعة .وكذلك االم��ر ،ايضا ،يف فرتيت الحمل
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واالرضاع .كام تحتاج الس��يدات اللوايت يبلغن س��ن انقطاع الطمث ،وكذلك الرجال يف س��ن
متقدم��ة ،اىل كميات كبرية ايضا من الكالس��يوم .فكلام تقدم االنس��ان يف العمر ،تقل قدرة
جسمه عىل امتصاص الكالسيوم ،فضال عن انه من املرجح ان يحتاج اىل عالجات معينة من
شانها ان تعيق قدرة الجسم عىل امتصاص الكالسيوم.
الوقاية من هشاشة العظام
قد تسهم بعض النصائح املدرجة هنا يف تحسني الوقاية من فقدان الكتلة العظمية:
•املواظبة عىل مامرسة النشاط الجسدي.
•االمتناع عن التدخني.
•االمتناع عن تناول املرشوبات الغازية والكحولية بافراط.
•التقليل من استهالك الكافايني.
ممارسة الرياضة بانتظام
ميكن ملامرسة الرياضة أن تساعد عىل تقوية العظام و الحد من هشاشتها .ويفضل البدء يف
مامرس��ة الرياضة يف سن مبكرة بانتظام و ذلك طوال حياتك و بشكل مستمر حتى تستفيد
عظامك منها مهام كان عمرك وميكن لتامرين تقوية العضالت أن تساعدك يف بناء العضالت
و العظ��ام يف العمود الفق��ري وذراعيك العليا ،اما متارين حمل ال��وزن و امليش  ،والركض و
صعود الدرج فهي تس��اعد يف تعزيز العظام والعضالت يف الساقني والوركني و أسفل العمود
الفقري.
وصايا أخرى لتجنب هشاشة العظام
ميكن القيام بأش��ياء صغرية ملنع هشاش��ة العظام منها تناول االس�تروجني النبايت املوجود يف
منتجات الصويا والذي يس��اعد يف الحفاظ عىل كثافة العظام  ،إذ أن انخفاض كمية هرمون
االسرتوجني يف جسم املرأة يقلل من امتصاص الكالسيوم يف األمعاء .وعىل النساء أيضا تجنب
التدخني واالفراط يف تناول الكحول ألنه يزيد من هشاش��ة العظام و يقلل قدرة الجسم عىل
امتصاص الكالسيوم .
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عالج هشاشة العظام؟

إن مكمالت الكالسيوم وفيتامني «د» ال تزيد الكتلة العظمية بشكل أساس لكنها قد توصف
ملنع ارتشاف العظام عموما ،فاملتطلبات اليومية املثالية من الكالسيوم المرأة بعد سن اليأس
هي  1200ملغ من الكالس��يوم اما كربونات او س��يرتات الكالسيوم مع حوايل  2000وحدة
من فيتامني «د» يومياً  ،أما النساء اللوايت يستخدمن الهرمون البديل وهن قليالت يف الوقت
الحارض نتيجة للدراس��ة التي تحظر من اس��تخدام الهرمون البديل وعالقته برسطان الثدي
والجلط��ات وقلة فائدته يف الوقاية من أمراض القلب فإنهن ينصحن باس��تخدام  1000ملغ
من الكالسيوم يف اليوم مع فيتامني «د» وتوجد اآلن العديد من املستحرضات العالجية التي
ميكن أن تستخدم ملنع هشاشة العظام والتقليل من مخاطر الكسور وبالذات كسور الحوض
والفقرات العظمية.

أدوية عالج ترقق العظام

* ادوية مضادة لالرتشاف ( Anti-resorptive Drugsتبطئ من تكرس العظام).
البسفوس��فونايت  : Bisphosphonatesوه��ي أدوي��ة تقلل من تكرس العظام وتس��تخدم
للوقايه أو عالج هشاش��ة العظام .و هي ع�لاج غري هرموين وقد أصبحت متوافرة يف الوقت
الحايل لعالج هشاش��ة العظام .وهي تعمل عىل وقف مفعول الخاليا املس��ؤولة عن تكسري
العظام .ومن خالل هذا املفعول فإن هذه األدوية تساعد عىل منع املزيد من فقدان املادة
العظمية يف املرىض الذين قد فقدوا بعضها بالفعل .وتوجد بيسفوس��فونات جديدة  ،تسمى
أمينوبيسفوس��فونات  ،aminobisphophonatesوهي تس��اعد عىل إعادة بناء أو تعويض
العظم املفقود.
ومن األمثله عىل البسفوسفونايت :Bisphosphonates
•ألندرونايت ( alendronateفوساماكس  )Fosamaxيؤخذ عن طريق الفم أسبوعيا.
•رايزدرونايت ( risedronateاكتونيل  )Actonelيؤخذ عن طريق الفم أسبوعيا أو شهرياً.
•اباندرونايت ( ibandronateبونفيفا  )Bonvivaيؤخذ عن طريق الفم شهريا او كل ثالثة اشهر.
•حام��ض الزوليدروني��ك ( zoledronicأكالس��تا  )Aclastaوهو من البسفوس��فونايت
(  )Bisphosphonatesاملستخدمه لعالج الهشاشة عن طريق الوريد مرة يف السنة.
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كيفية تناول عالج البسفوسفونايت :Bisphosphonates
الصباح الباكر ع�لى معدة فارغة مع كأس كبري من املاء و عىل
يج��ب تناول هذه األدوية يف ّ
الشخص تج ّنب االستلقاء و االنتظار ملدة:
األقل مع األدوية التي تحت��وي عىل  Alendronateو Risedronate
•نصف س��اعة عىل ّ
قبل تناول أي طعام أو دواء.
األقل مع  Ibandronateقبل تناول أي طعام أو دواء.
•ساعة عىل ّ
وتع ّد هذه التعليامت مه ّمة للتقليل من األعراض الجانب ّية لهذه األدوية و من أهمها اضطراب
يف املعدة وتق ّرح املريء.
وجمي��ع هذه االدوية لها تأثريات جانبية ،كام ان جرعاته��ا تختلف من دواء اىل آخر ،لذلك
فإنه من الرضوري جدا استكشاف ابعاد جميع الخيارات مع الطبيب املعالج .وأحد التأثريات
الس��يئة لدواء «البيسفوس��فونايت»  bisphosphonatesلدى النساء اللوايت يتناولن العالج
لرتقق العظم ،موت انس��جة عظام الفك التي تحدث عادة بشكل نادر اثر قلع احد االسنان،
او اجراء عملية يف الفم.
وأغلبية العقاقري املضادة لرتقق العظام املس��موح بها هي مضادة لالرتش��ا ف �antiresorp
 ، tiveاي انها تبطئ عملية االرتش��اف  resorptionالت��ي تعني مرحلة تحطم العظام لدى
رشوعها بالتحول (وفقدانها الكالسيوم ليذهب اىل الدم) .فقط عقار واحد منها هو «هرمون
باراثاي��رود»(  )parathyroid hormoneه��و ابتن��ايئ الذي يعني انه يش��جع ويحفز عىل
تكوين عظام جديدة.

مضاعفات معروفة تزامن عالج البيسفوسفونايت

تنخر العظم أو املوت املوضعي ألنسجة عظم الكفني الناتج عن عالج البيسفوسفونايت
()Bisphosphonates – associated osteonecrosis of the jaw
وهي إحدى املضاعفات الجانبية النادرة الس��تخدام عالج البسفوس��فونيت كام يصيب هذا
النوع من األمراض مرىض الرسطان الذي يعالجون باالشعاع أو العالج الكياموي يف عام 2003
ظهرت تقارير عن تزايد خطر تنخر عظام الفكني يف املرىض الذي يتلقون عالج البسفوسفونيت
لهشاش��ة العظام وعليه أصدرت إدارة الغذاء والدواء األمريكية العام  2005تحذيرا من هذا
100

النوع من املضاعفات عىل جميع أنواع عائلة البسفوسفونيت .
وبالرغم من أن اآللية التي يسبب بها عالج البسفوسفونيت تنخر عظم الفكني غري مفهومة
متاما اىل اآلن ,إال أن تنخر عظم الفك املقرون بعالج البسفوس��فونيت يرتبط بوجود عيب يف
إعادة بناء العظم أو التئام الجروح الفس��يولوجي إذ إ ّن التثبيط القوي لوظيفة الخاليا آكلة
العظ��م أو الناقضة العظم ( )osteoclatsمن قبل دواء البسفوس��فونيت ميكن أن يؤدي اىل
تثبي��ط دورة دوران العظم الطبيعي الس��يام أن تركيز دواء البسفوس��فونيت يكون عاليا يف
عظم الفك.
ارتبط تنخر عظم الفك املرتبط البسفوس��فونيت بنوعية من البسفوس��فونيت املس��تخدمة
بالوريد وهام( zometa :حم��ض زوليدرونيك) و  ,)Aredia (pamidronateوبثالثة أنواع
من البسفوس��فونيت املستخدمة عن طريق الفم وهم _:فوسامكس (اليندرونيت) ,أكتونيل
( )risedronateوبون فيفا (.)Ibandronate
وتشخيص تنخر عظم الفك املرتبط بعالج البسفوسفونيت يعتمد عىل ثالثة معايري_:
1 .1أن ميتلك املريض املصاب بتنخر عظم الفك مس��احة من العظم املكش��وف ألكرث من 8
أسابيع.
2 .2أن يكون املريض أخذ أو ال يزال يأخذ عالج البسفوسفونيت.
3 .3أن ال يكون املريض أخذ عالجاً إش��عاعياً للرأس أو الرقبة ألن العالج اإلشعاعي بحد ذاته
قد يسبب تنخر عظم الفك.
ووفق��ا لورق��ة نرشتها الجمعية األمريكية لجراحة الفم والوج��ه والفكني فإن كال من فاعلية
وطول التعرض لعالج البسفوس��فونيت يرتبط ارتباطا مبارشا ً باإلصابة مبرض تنخر عظم الفك
كلام زادت الفاعلية وطولت فرتة التعرض للعالج زادت خطورة اإلصابة بتنخر عظم الفك.
وم��ن العالمات الرسيرية لتنخ��ر عظم الفك :وجود أمل وإحم��رار واعتالل عصبي وتقيح يف
منطقة الفك.
كام يجدر اإلش��ارة هنا أن نس��بة اإلصابة بتنخر عظم الفك تكون أعىل باس��تعامل عالجات
البسفوس��فونيت عن طريقة الوريد أكرث من تناولها عن طريق الفم .فاألغلبية الساحقة من
تش��خيصات مرض تنخر عظم الفك مرتبطة بعالج البسفوسفونيت عن طريق الوريد()94%
يف حني أن (  )6%فقط من الحاالت نش��أت يف املرىض الذين يتناولون البسفوس��فونيت عن
طريق الفم.
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وم��ن الجدي��ر بالذكر أيضاً ،أنه نظرا لبقاء أدوية البسفوس��فونيت يف أنس��جة العظام لفرتة
طويلة حتى بعد إيقافها ,فإن خطر اإلصابة بتنخر عظم الفك يبقى مرتفعا حتى بعد التوقف
عن استخدام هذه األدوية لبضع سنوات.
عالج تنخر عظم الفك املرتبط بالبسفوس��فونيت يتطلب غسول الفم مبضادات للميكروبات
واس��تخدام مضادات حيوية عن طريق الفم ملس��اعدة جهاز املناعة عىل مكافحة اإللتهاب،
كام أنه يتطلب العالج يف أغلب الحاالت التدخل الجراحي من قبل طبيب األسنان الستئصال
العظام امليته وهذه الوس��ائل عادة ما تكون ناجحة يف عالج تنخر عظم الفك املرتبط بعالج
البسفوسفونيت.
العالج الهرموين االستبدايل :Hormonal Replacement Therapy - HRT
من املمكن استخدام عدة خيارات دوائية للوقاية من هشاشة العظام وللمساعدة عىل إعادة
بن��اء أو تعويض العظم املفقود ومنها العالج الهرموين االس��تبدا يل �Hormonal Replace
 ment Therapy - HRTخاصة للس��يدات يف س��ن اليأس و اللوايت يعانني من أعراض س��ن
اليأس مثل :الهبات الس��اخنة واالحمرار وتغري املزاج والعصبية وقلة النوم والرتكيز والشعور
باالضطرابات النفسية وجفاف الجسم داخليا وخارجيا.
إن اس��تعامل العالج الهرموين االس��تبدايل هو أحد طرق تعويض اإلس�تروجني الذي يتوقف
جسم املرأة عن إفرازه مبجرد أن تتخطي سن اإلياس .والعالج الهرموين االستبدايل له العديد
من الفوائد فعىل سبيل املثال ،سوف مينع أو يقلل حاالت الهبات الساخنة ( ) hot flushes
واالحمرار املفاجئ و التعرق اللييل الذي تعاين منه بعض السيدات عند اإلياس.
ولكن يجب أن يتم ذلك تحت إرشاف طبي مبارش مع االيضاح لهن مبخاطر اس��تخدام هذه
الهرمون��ات مثل :زيادة نس��بة اإلصابة برسطان الثدي والرح��م ،كام يزيد من فرص اإلصابة
بجلطات األوردة العميقة ( جلطة الس��اق وجلطات الرشيان الرئوي)  .آخذين بعني االعتبار
رضورة املواظب��ة عىل إجراء الفحوصات الدورية بانتظام مبا يف ذلك فحص الثدي الش��خيص
وإجراء أش��عة املاموغرام واذا تخوفن من اس��تخدام الهرمونات فانه من املمكن اس��تخدام
العالجات البديلة مثل االس�تروجني النبايت املسمى الفيتواسرتوجني ولكن تأثريها يكون مؤقتا
وقليل الفائدة عىل املدى الطويل.
كان الع�لاج الهرموين ( )Hormonal therapy - HTيش��كل يف املايض ،عالج هشاش��ة العظام
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االساس .لكن بسبب ظهور بعض االشكاليات املتعلقة بسالمة ومامونية استعامله ،وبسبب توافر
انواع اخرى من العالجات اليوم ،بدات وظيفة العالج الهرموين يف عالج هشاش��ة العظام تختلف
وتتبدل.
فقد تم رد معظم املشكالت اىل العالجات الهرمونية التي تؤخذ عن طريق الفم بشكل خاص،
س��واء كانت هذه العالجات تشمل الربوجس��تني ( – Progestinأو الربوجستريون التخليقي
  )Synthetic Progesteroneام ال .واذا م��ا اوىص الطبيب بتلقي عالج هرموين ،فباالمكانالحص��ول عىل العالج الهرموين ،اليوم ،بعدة طرق ،منها مثال :الالصقات ،املراهم او الحلقات
املهبلية (.)Vaginal rings
يف كل االح��وال ،يتوج��ب عىل املريض التمع��ن يف االمكانيات العالجي��ة املتاحة امامه ،مع
استشارة الطبيب لضامن الحصول عىل عالج هشاشة العظام االنسب واالنجع.
وال ننىس من النصح بأخذ التغذية السليمة ملريضة هشاشة العظام ،إذ تنصح بأخذ األطعمة
التي تحتوي عىل كميات عالية من الكالسيوم مثل :الحليب والبيض والجنب واللوز والفستق،
أما األطعمة التي تحتوي عىل فيتامني «د» فهي اللحوم الحمراء والكبدة والس��مك الدهني
والحليب املقشود والزبدة والبيض كام أن تصنيع هذا الفيتامني يتم يف الجسم عرب تأثري ضوء
الشمس عىل الجلد خصوصا يف منتصف النهار والبد من التشديد عىل منع استخدام الكحول
والتدخني والنصح بالحركة الرياضية.
البروليا Prolia
هو ما يس��مى باألجس��ام املضادة وحيدة النس��يلة وهو أول عالج بيولوجي لعالج هشاشة
العظام ،و يؤدي إىل إبطاء عملية انهيار العظام.
الحاالت التي يستخدم فيها:
• النساء بعد سن اليأس مع هشاشة العظام وارتفاع خطر اإلصابة بالكسور
• املرىض الذين يعانون من هشاش��ة العظام والذين فش��لت العالجات األخرى يف معالجتها.
• املرىض الذين ال يستطيعون تحمل عالج البسفوسفونايت .
 طريقة أخذه:•عىل شكل إبرة تحت الجلد كل  6شهور يف منطقة البطن .
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• ومن األعراض الجانبية لهذا الدواء هي حكة ،تورم ،احمرار يف موقع الحقن.
• وم��ن مضاعفاته الجانبيه  :آالم يف الظهر ،آالم يف األطراف والعضالت والعظام ،وارتفاع
مستويات الكولسرتول ،والتهابات املثانة البولية.
تيريباراتايد ( teriparatideفورتيو )Forteo
هو نسخة اصطناعية من هرمون الغدة الدرقية البرشي ،ما يساعد عىل تنظيم الكالسيوم و
يشجع منو العظام الجديدة .كام أنه الدواء الوحيد لهشاشة العظام التي وافقت عليها ادارة
االغذية والعقاقري كدواء باين للعظام.وينبغي أن تستخدم هذا الدواء فقط يف الرجال والنساء
بعد سن اليأس الذين يعانون من هشاشة العظام.
طريقة أخذه:
•يحقن ذاتيا مرة يف اليوم ملدة  24شهرا.
•ومن مضاعفاته الجانبيه:
•حكة ،تورم ،احمرار يف موقع الحقن.
•اكتئاب.
•تشنجات يف الساق والظهر.
•حموضة يف املعدة.
كالسيتونين()Calcitonin
هو أحد الهرمونات التي تفرز من الغدة الدرقية واشتق اسمه من العنرص الكالسيوم وذلك
الرتباطه مبستوى الكالسيوم يف الدم.
ويستخرج هذا الهرمون من سمك السلمون ،كام تقوم الغدة الدرقية يف جسم اإلنسان السليم
بإنتاج هذا الهرمون املسئول بشكل رئيس عن عمليات األيض الغذايئ لعنرص الكالسيوم ،وله
فائدة يف خفض مس��توى الكالسيوم يف الدم برسعة كبرية عن طريق تثبيط عملية سحبه من
العظام ،أي أن نشاطه الحيوي يضاد هرمون الغدة الجار درقية.
وقد اكتشف هرمون كالسيتونني ألول مرة قبل نحو ثالثة عقود من الزمن ؛ وهو عبارة عن بروتني
يحتوي عىل  32حمضً ا أمين ًيا ،يستعمل أيضاً يف عالج مرض باجت ( (Paget’s disease of bone
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(التهاب العظم املشوه املزمن) ،ويف تصحيح حالة ارتفاع مستوى الكالسيوم يف الدم الناشئة
عن اعتالل مريض يف العظام ودوره املهم يف املحافظة عىل الكالسيوم عند مستوياته الطبيعية
يف حالة ارتفاع تركيزه يف الدم ،.وتصل فعالية كالسيتونني أسامك الساملون إىل عرشين ضعف
مثيله يف اإلنسان أو أكرث ،ويعطي عادة للمريض يف صورة حقن بالعضل.
4ينش��ط الكالس��يتونني يف حالة زيادة مستوى الكالس��يوم وهو يعاكس بهذا عمل هرمونالغدد جارات الدرقية ويعمل عىل تقليل الكالسيوم بثالث طرق هي:
•ترسيب الكالسيوم داخل العظام ،و ذلك بثبيط عمل الخاليا كارسة العظم.
•تثبيط امتصاص الكالسيوم يف األمعاء.
•نثبيط إعادة امتصاص الكالسيوم يف الكلية متيحا بذلك طرح الكالسيوم مع البول
استخداماته العالجية
يستخدم الكالسيتونني لعالج زيادة مستوى الكالسيوم يف الدم وعالج تلني العظام.
تخفيف األمل الناتج عن الكرس.
وحيث أن الكالس��يتونني يتك�سر يف املعدة  ،فيجب أن يعطى عن طري��ق الحقن أو الرذاذ
األنفي.
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انتشار هشاشة العظام:

تش�ير التقديرات إىل أن أكرث من  200مليون ش��خص يف العامل يعانون من هشاش��ة العظام
والتي تسبب أكرث من  8.9مليون كرس سنويا ،مبعدل كرس كل  3ثوان .وهناك سيدة من بني
كل  3نساء ورجل من بني كل  5رجال فوق سن  50سنة سوف يعانون من تجربة الكسور
نتيجة لهشاشة العظام .
كام كشفت املؤسسة الوطنية لهشاشة العظام ( )NOFعىل أن  10.2مليون و  43.4مليون
بالغ امرييك يعانون من هشاشة العظام و انخفاض يف كتلة العظم ( لني العظم) عىل التوايل،
ك�ما أن هناك ما يقارب من  30٪من النس��اء يف الواليات املتحدة وأوروبا لديهن هشاش��ة
العظام بعد سن اليأس.
عىل األقل  40٪من النس��اء و 15-30٪من الرجال الذين يعانون من هشاشة العظام سوف
يتعرض��ون لك�سر واحد أو أكرث يف حياتهم املتبقية .ال س��يام أن الزيادة يف عمر الس��كان يف
جميع أنحاء العامل س��وف تكون مسؤولة عن زيادة كبرية يف حاالت اإلصابة بهشاشة العظام
يف سن اليأس.
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ويقدر العدد اإلجاميل لكس��ور الورك لدى الرجال والنس��اء يف عام  1990إىل أن  338الفاً و
 917الف��اً ع�لى التوايل ،أي ما مجموعه  1.26مليون  .كام من املتوقع أن يصل عدد كس��ور
الورك إىل ما يقارب  2.6مليون بحلول العام  ،2025و  4.5مليون بحلول العام  .2050وسوف
تكون الزيادة أكرث يف الرجال ( ) 310٪منها يف النساء (.)240٪

هشاشة العظام يف األردن والدول العربية

ويف دراس��ة قام بها املركز الوطني للس��كري والغ��دد الصم بإرشاف األس��تاذ الدكتور كامل
العجلوين ومش��ارك\ الباحثني لتقدير نسبه مدى انتشار هشاشة العظام وليونتها بني النساء
األردنيات بعد س��ن الي��أس ممن يراجعن املركز الوطني للس��كري والغ��دد الصم والوراثة
وتحديد عوامل الخطورة املؤدية للهشاش��ة بني النس��اء األردنيات بعد سن اليأس .و امتدت
هذه الدراسة من إبريل  2013حتى نهاية ديسمرب  ، 2014شملت ما مجموعه ( )1079امرأة
أردنية ما بني ( 45و )84س��نة من العمر ممن تجاوزن س�� ّن اليأس ،وقد أجري لهن جميعا
قياس كثافة العظم عن طريق املسح بجهاز دكسا يف منطقتي الفقرات القطنية ( )1-4وعنق
العظم الفخذي األيرس ،ومتت قراءة املس��ح طبقا للثابت الع��ام الذي تتبناه منظمة الصحة
العاملية.
وتبني أن مدى االنتشار اإلجاميل لهشاشة أو ترقق العظام وليونتها كان ( )37.5%و()44.6%
ع�لى الت��وايل .وقد لوحظ أن االنتش��ار األعظم لهشاش��ة العظام كان يف الفق��رات القطنية
( )32.4%يليها عنق العظم الفخذي األيرس ( ، )4.14%يف حني كان االنتش��ار األقىص لليونة
العظام يف عنق العظم الفخذي األيرس( )56.1%يليه الفقرات القطنية (.)41.3%
وقد اقرتن مع هشاشة العظام العوامل االتية :طول فرتة انقطاع الطمث لدي النساء األردنيات
ووجود مؤرش طبيعي لكتلة الجسم أو زيادة الوزن وكرثة عدد اإلنجاب وعدم اإلصابة مبرض
السكري النوع الثاين أو تشخيص مرحلة ما قبل السكري وعدم مامرسة الرياضة بشكل يومي
ووجود تاريخ عائيل باالصابة مبرض الهشاشة وقلة التعرض ألشعة الشمس يوميا وكرثة تناول
م��ادة الكافيني يوميا مدى الحي��اة وقلة الحصة اليومية من الكالس��يوم يف الغذاء وتأخر يف
العمر لبدء الدورة الش��هرية (وكانت املعدالت الش��املة  2.3و 3.1و 2.6و 1.6و  2.1و 1.7و
 1.5و 1.8و 1.4و 1.5و1.6و1.1بالرتتيب).وعلي��ه ينبغي اتخاذ الخطوات الرضورية ملزيد من
التوعية ونرش فيض من املعلومات عن هشاشة العظام وسبل الوقاية منها.
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ويف دراس��ة أخرى قام بها د.موفق الحيص وزمالؤه ونرشت باملجلة الصحية للرشق األوس��ط
يف املجلد التاس��ع عرش العدد الخامس أجرى الباحثون هذه الدراس��ة املس��تعرضة للتعرف
إىل الرتاب��ط بني تخلخل العظ��ام وبني عوامل اختطار نوعية ل��دى  384إمرأة متَّت إحالتهن
إىل قس��م األشعة يف مستش��فى امللك عبد الله الجامعي يف إربد ،األردن ،خالل الفرتة أيلول/
س��بتمرب  2009وآب/أغسطس  2010؛ لتش��خيص قلة التعظُّم أو تخلخل العظام .وقد قاس
الباحثون كثافة املعدن العظمي باستخدام القياس االمتصايص املزدوج لألشعة السينية يف كل
من العمود ال َقطَني )يف وضعية أمامية خلفية للفقرات القطنية من األوىل حتى الرابعة( ،ويف
الورك الفخذي )يف عنق الفخذ واملدور(.
وتضمن��ت عوامل االختطار املدروس��ة العمر ،والعم��ر عند بدء اإلحاض��ة ،ووقت اإلياس،
ومنس��ب كتلة الجسم ،والس��كري ،وارتفاع ضغط الدم ،واملشكالت الكلوية ،والتدخني .وقد
بلغ معدل انتشار تخلخل العظام يف العينة املدروسة  ،% 13.5وتَ َرابَ َط تخلخل العظام ترابُطاً
يُعت�� ُّد به إحصائياً مع كل م��ن العمر الحايل ،والعمر عند بدء اإلحاضة ،والس��كري ،وارتفاع
ضغط الدم ،واملشكالت الكلوية.
ويف دراسة قامت بها د .روال الحباشنه وزمالؤها يف مجلة أبحاث السمنة واملامرسة الرسيريه
يف العام  2015لتحديد العالقة بني الس��منة والتهاب اللثة بني النس��اء األردنيات بعد س��ن
اليأس .إذ تم فحص العالقة بني الس��منة والتهاب اللثة يف  400من النس��اء بعد س��ن اليأس
الذين ترتاوح أعامرهم بني  50-79عاما .عندما أكملت جميع النس��اء االس��تبيان ،تم تسجيل
وزنه��م و الفحص الرسيري للثة .وبنا ًء عىل مؤرش كتلة الجس��م ( ،)BMIاعتربت  23.5٪من
النس��اء يعانون من زيادة الوزن و  70٪يعانون من السمنة .إذ تبني أن النساء اللوايت يعانني
م��ن الس��منة تكون لديهم نس��بة اإلصابة بالتهاب اللث��ه أقل مقارنة بالنس��اء ذوات الوزن
الطبيعي.وكذل��ك أظه��رت املريضات اللوايت يعانني من الس��منة املفرطة فقدان أعىل بكثري
للبالك (  )Dental plaqueوالجري ( dental caculusواللثة باملقارنة مع النساء ذوات الوزن
الطبيعي وزيادة الوزن.
بينت الدراس��ة أيضاً أن انتش��ار أمراض اللثة كان أعىل بكثري لدى النس��اء البدينات مقارنة
بالنس��اء ذوات الوزن الطبيعي.و يف الختام ،مؤرش كتلة الجس��م مرتبط عكس��يا مع انتشار
التهاب اللثة ولكن مرتبط بشكل أكرب مع شدة التهاب اللثة.
ويف دراس��ة أخ��رى يف جامعه العل��وم والتكنولوجي��ا بإرشاف د .نيك��والس وزمالئه ونرشت
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يف املجل��ة األوروبي��ة للتغذي��ة الرسيري��ة يف الع��ام  2012تم قي��اس تركي��ز فيتامني “د”
يف عين��ة متث��ل املجتم��ع األردين لـ  2013ام��رأة أردنية يف س��ن اإلنج��اب يف ربيع .2010
وأظهرت النتائج أن  60.3٪من النس��اء لديهن نقص ش��ديد يف مس��توى فيتامني “د” (<12
نانوغراماً  /مل) ،و 95.7٪لديهن عدم كفاية يف مس��توى فيتامني “د” (< 20نانوغراماً  /مل)
بني النساء .كان انتشار نقص فيتامني “د” عند النساء اللوايت يرتدين غطاء كامل أو نقاب أكرث
بـ1.87ضعف و عند النساء الذين غطوا مع وشاح  /الحجاب أكرث بـ 1.60ضعف مقارنة مع
النساء اللوايت مل يرتدين وشاح  /الحجاب أو النقاب .وباملقارنة مع النساء الريفيات من حيث
استكامل مرحلة التعليم الثانوي عىل األقل ،كان معدل انتشار نقص فيتامني “د” أعىل بـ 1.30
مرة عن النساء يف املناطق الحرضية من مستوى التعليم نفسه  ،وعند مستوى تعليم أقل من
التعليم الثانوي كان نقص فيتامني “د” أعىل بـ  1.18مرة للنساء الحرض منه للنساء الريفيات.
و بالخالص��ة نقص فيتامني  Dيتس��بب يف مش��كالت صحية عامة كبرية يف امل��رأة األردنية.
وانتشار نقص فيتامني “د” كان أعىل بكثري بني النساء يف املناطق الحرضية وبني النساء اللوايت
يغطني مع وشاح  /الحجاب أو النقاب.
ويف دراس��ة ق��ام بها الدكتور زياد الحوامدة وزمالؤه وتم نرشه��ا يف مجلة الكثافة الرسيريه
يف العام  2014وكان الهدف من هذه الدراس��ة هو تقييم العالقة النس��بية بني وزن الجسم
ومؤرش كتلة الجسم ( )BMIوالكتلة الخالية من الدهن ( )LMوكتلة الدهون ( ،)FMوكثافة
املعادن يف العظام ( )BMDيف مجموعة من النساء األردنيات بعد سن اليأس  .أجريت عىل
ما مجموعه  584مريضة باستخدام جهاز الطاقة املزدوجة لقياس امتصاص األشعة السينية
( )DXAيف الف�ترة م��ن يناير  2009حتى يناير  2012يف قس��م األش��عة والطب النووي يف
مستشفى الجامعة األردنية.
وتم تسجيل العمر وتقسيم املرىض إىل مجموعات فرعية وفقا للسن .وتم قياس وزن الجسم
والطول ،وحس��اب مؤرش كتلة الجس��م ..وقد ت��م قياس كثافة املع��ادن بالعظام يف العمود
الفقري القطني ( )L1-L4وعنق الفخذ بواسطة  .DXAالوزن ،ومؤرش كتلة الجسم،وأظهرت
الدراس��ة وجود ارتباط ب�ين هذه املؤرشات وكثافة العظم يف منطقت��ي الفقرات القطنية يف
الظهر ومنطقة الفخذ لسن تحت  70عاماُ . .واختفاء هذا االرتباط يف سن  70سنة يف العمود
الفقري القطني و  75سنة يف عنق الفخذ.
يف فلس��طني قامت د .مي العكر وزمالؤها باس��تخدام أداة تقييم مخاطر الكرس ()FRAX
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وهي أداة مستخدمة من قبل منظمة الصحة العاملية ( )WHOلحساب احتامل كرس الورك أو
كرس رئيس نتيجة اإلصابة بهشاشة العظام خالل  10سنوات .و كان الهدف من هذه الدراسة
هو تقييم احتاملية اإلصابة بالكرس خالل  10أعوام بني عينة مختارة من الشعب الفلسطيني.
متت دراسة عينة من  100شخص ،إذ تم إجراء الطاقة املزدوجة لقياس امتصاص األشعة السينية
( )DXAلقي��اس كثاف��ة املعادن يف العظام ( )BMDالذي تم إدراجها يف  FRAXفلس��طني.
وكان متوس��طعمر املشاركني  61.5عام ،وكانت الغالبية ( )79٪من اإلناث .املتوسط(املدى
الربع��ي) كان حوايل خمس العينة ( )21٪يعانون من هشاش��ة العظ��ام يف العمود الفقري،
وكان  5٪يعانون من هشاش��ة العظام يف الورك .وكان احتاملية اإلصابة بكرس رئييس نتيجة
لإلصابة بالهشاشة خالل  10سنوات هي  3.7%أما احتاملية اإلصابة بكرس الورك هي .0.30٪
ويف الخالصة هشاش��ة العظام أمر ش��ائع بني الشعب الفلس��طيني فوق  50سنة من العمر.
وينبغي أن تكون هناك اس�تراتيجيات للوقاية من كسور العظام وإجراء أولوية لعمل بحوث
يف فلس��طني مس��تخدمني أداة  FRAXالتي قد تكون أداة مفيدة للفحص يف مراكز الرعاية
الصحية األولية يف فلسطني.
ولقد متت دراس��ة أخرى يف مستش��فى األمري راشد بن الحسن تش��مل النساء األردنيات يف
ش�مال األردن ،مكونة من  394امرأه من كانون الث��اين اىل كانون األول العام  2009ميالدي
والتي نرشت يف كانون الثاين العام  ,2011وأعامرهن من  32س��نة اىل  82س��نة لتقدير نسبة
انتشار هشاشة العظام وليونتها ،وذلك باستخدام جهاز كثافة العظم عن طريق املسح بجهاز
ديكس��ا يف منطقتي الفق��رات القطنية وعنق العظم الفخذي األي�سر ومتت قراءة الفحص
طبق��ا للثابت العام الذي تتبن��اه منظمة الصحة العاملية,وتبني أن مدى اإلنتش��ار اإلجاميل
لهشاشة العظام عىل كال املنطقتني عىل التوايل ( )10.7%( )21.1%و ترقق العظام وليونتها
()12.9%و(. )17.5%
وكانت العوامل التالية لها التأثري عىل نسبة انتشار الهشاشة والليونة للعظم إذ إنها ازدادت
مع زيادة العمر ونقص الوزن وقرص القامة ومل يكن هناك أي تأثري ملعدل الكتلة الجسمية .
ولقد كانت مامثلة لدراسات أخرى أجريت عىل النساء األردنيات املتوسطات العمريف عيادات
العظام والروماتزميات يف مستشفى تعليمي رئيس يف ُعامن حيث وجدت أن نسبة املصابني
بالهشاش��ة قد ش��كلت نسبة (,)13%ونس��بة ليونة العظام أو الرتقق كانت بنسبة ()40%
,ونس��بة()46%كانت كثافة االعظام املقاسة طبيعبة وذلك عىل منطقة الفقرات القطنية .يف
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حني أن قياس كثافة العظم والتي أجريت عىل منطقة الحوض أو الفخذ كانت نسبة حدوث
الهشاشة قد شكلت ()1%من النساءو كانت نسبة الرتقق أو الليونة ( ،)26%ونسبة ()72%
كانت طبيعية.
ويف دراسة أخرى قامت بها سريين شلباية يف العام  2003وكانت متثل مجتمع النساء األردين
بعد س��ن اليأس يف دراس��ة مقطعية لعدد ( ) 402س��يدة ممن يراجعن مستش��فى البشري
ومستش��فى ابن الهيثم يف األردن من سنة , 2000-2002قدرت نسبة الهشاشة ب()29.6%
ونسبة ترقق أوليونة العظام ب(.)43.8%
و قامت لبنى أبو شيخة بدراسة نرشت يف مجلة املرأة العاملية يف مايو , 2005وكان عنوانها
مسح
عوامل الخطورة املس��ببة للهشاش��ة بني النس��اء األردنيات ووجدت أن ()25%من النساء
التي تتجاوز أعامرهن الخمس�ين سنة يعانني من الكس��ور املتعلقة بزيادة العمر.وقد طرق
البحث أهمية معرفة العوامل املؤثرة عىل الهشاش��ة يف النس��اء بعد س��ن اليأس وتقييمها
ومحاولة تجنبها بجدية مثل :الحث عىل تجنب رشاب السوائل الغنية بالصودا وتحديد كمية
القهوة وتجنب التدخني والحث عىل الرياضة تعد من العوامل الهامة للوقاية من الهشاش��ة
ومضاعفاتها .
ولقد تم إجراء دراسة يف فلسطني العام  2013قامت بها مي عكر شملت  100شخص فوق
 50س��نة مس��تخدمني أداة تقييم احتاملية حدوث الكس��ور خالل عرش سنوات وذلك عن
طريق قياس كثافة العظم طبقا ملنظمة الصحة العاملية ووجد أن نس��بة حدوث الهشاش��ة
كان ليشمل خمس العينة ()21%يف الفقرات القطنية و ()5%يف عظم الحوض.
ويف لبنان كانت نس��بة حدوث الهشاشة يف دراسة نرشت العام  2010عىل كبار السن مابني
( 65س��نه و 84سنة) وذلك باس��تخدام قياس كثافة العظم عن طريق املسح بجهاز ديكسا
ع�لى عظم الحوض طبقا لثواب��ت منظمة الصحة العاملية وكانت ( )33%عىل عظم الحوض
يف النساء و()22.7%يف الرجال.
يف الكويت العام  2012أجريت دراس��ة عن تقييم قياس كثافة العظم عىل النس��اء بعد سن
اليأس والتي امتدت من نيسان إىل حزيران  2012وشملت  2296سيدة بعد سن اليأس وكان
املس��ح –أيضاً -عن طريق جهاز ديكس��ا يف منطقة الفقرات القطنية وكانت نس��بة حدوث
الهشاشة (.)46%
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ويف اململك��ة العربية الس��عودية أجريت بحوث عديدة عن نس��بة حدوث الهشاش��ة ومن
أحدثه��ا التي متت من قبل دكتورعيل س��ادات وقد ش��ملت ()5160س��يدة أعامرهن مابني
( 50-79سنة) ,وجمعت املعلومات خالل فرتة ()1966-2011ونرشت يف  2012وكانت نسبة
انتشار الهشاشة( ) 34%يف حني أن معدل حدوث الرتقق أو ليونة العظام( .)36.6%
تأثري الش��يخوخة عىل العالقة بني الس��منة و كثافة املعادن يف العظام يف النساء األردنيات
بعد سن اليأس .
هدفت هذه الدراسة إىل تقييم العالقة النسبية بني كل من وزن الجسم ,مؤرش كتلة الجسم
(, )BMIالكتل��ة الخالية من الدهن (, )LMكتل��ة الدهون ( )FMوكثافة املعادن يف العظام
( )BMDيف مجموعة من النس��اء األردنيات بعد س��ن اليأس والتحق��ق من ارتباط محتمل
لهذه العوامل مع التقدم يف الس��ن .وأجرى ما مجموعه  3256مريضا فحص قياس امتصاص
األش��عة السينية ( )DXAيف الفرتة من يناير  2009حتى يناير  2012يف قسم األشعة والطب
النووي يف مستشفى الجامعة األردنية,حققت  584امرأة معايري االختيار وتم تقسيم املرىض
إىل مجموعات فرعية وفقا للسن .تم قياس وزن الجسم والطول وحساب مؤرش كتلة الجسم.
تم قياس كثافة املعادن بالعظام يف العمود الفقري القطني ( )L1-L4وعنق الفخذ بواس��طة
.DXA
أظه��رت الدراس��ة أن هناك ترابطاً ايجابياً ب�ين كل من الوزن ،مؤرش كتلة الجس��م  ،الكتلة
الخالية من الدهن (, )LMكتلة الدهون ( )FMمع كثافة العظم  ))BMDيف كل من العمود
الفقري القطني و عنق الفخذ ,كام أظهرت أن هذا االرتباط اختفى يف سن  70سنة يف العمود
الفقري القطني و  75سنة يف عنق الفخذ .
وتق�ترح هذه الدراس��ة أن كال من نس��بة الكتلة الخالية من الده��ن (, )LMكتلة الدهون
( )FMمن املحددات الهامة لكثافة العظم يف النس��اء األردنيات بعد س��ن اليأس  ،ويختفي
هذا االرتباط بعد سن  70سنة يف العمود الفقري القطني و  75سنة يف عنق الفخذ.
أنواع التي تنتشر إلى العظم هي:
•الثدي
•الربوستات
•الرئة
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•الكىل
•الغدة الدرقية
كيف ينتشر السرطان إلى العظم؟
إن انتش��ار الرسطان إىل العظم عملية معقدة ،إذ تغزو الخاليا الرسطانية األنسجة الطبيعية
املج��اورة ثم تتحرك من خالل جدران األوعية اللمفاوي��ة أو األوعية الدموية القريبة إىل أن
تصل إىل أجزاء أخرى من الجسم و بعد التوقف يف األوعية اللمفاوية أو الدموية الصغرية يف
مكان آخر ،تغزو جدران األوعية اللمفاوية أو الدموية و تهاجر إىل األنس��جة املحيطة حيث
تتكاثر و تش��كّل األورام الصغرية وألن هذه األورام الجديدة بحاجة إىل أن مت ّد بالدم ألنها يف
حالة منو مستمر فإن هذه األورام الجديدة تحفّز منو أوعية دموية جديدة و مبجرد أن يصل
الرسط��ان إىل العظم ،تحاول الخاليا الرسطانية تج ّنب الهجامت من نظام املناعة يف الجس��م
ولذل��ك فإنها ت ُجري مجموعة من التغيرّ ات وهذا يعن��ي أن الورم الجديد املنترش إىل العظم
يكون مختلفاً بعض اليشء عن الورم الرئيس وهذا يجعل األمر أكرث صعوبة للعالج.
لماذا ينتشر السرطان للعظم؟
توف��ر العظام أرض��اً خصبة لنمو الخاليا الرسطانية ألنها مناطق يك��ون منو الخاليا و دورانها
مس��تمرا ً ،كام تستطيع خاليا العظم االفراج عن مواد قد تجعل منو الرسطان أرسع .وبالرغم
م��ن أن الخالي��ا الرسطانية ميكنها الذهاب إىل أي مكان يف الجس��م ،لكنه��ا غالباً تذهب إىل
العظام التي تتميز بكونها صاحبة امدادات دموية كبرية.
و ميكن انتشار الرسطان إىل العظم أن يسبب األعراض اآلتية:
1 .1أمل العظام.
2 .2كرس العظام :إذ إن انتشار الرسطان إىل العظم يخلق ثقوباً تسمى باآلفات الحالّة للعظم
و هذه العملية تجعل العظام هشّ ة و ضعيفة و بالتايل تنكرس بسهولة و عادة ما تكون
مناطق الكرس مؤملة جدا ً.
3 .3فقدان الش��هية و الغثيان و العطش الش��ديد و االمساك و التعب :و هذه كلها عالمات
عىل ارتفاع مستوى الكالسيوم يف الدم ،حيث يسبب انتشار الرسطان إىل العظم االفراج
عن الكالسيوم من العظم إىل مجرى الدم و هذه الحالة تسمى بفرط الكالسيوم يف الدم
(.)hypercalcemia
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4 .4خدر أو ضعف يف الساقني ،صعوبة يف التبول أو خدر يف البطن :وهذه كلها عالمات تدل
عىل وجود ضغط عىل الحبل الش��ويك فانتش��ار الرسطان إىل العمود الفقري قد يسبب
ضغطاً عىل الحبل الش��ويك الذي قد يس��بب األعراض آنفة الذكر و قد يس��بب أيضاً أملاً
شديدا ً يف الظهر.
5 .5انتش��ار الرسطان إىل العظم قد يصيب نخ��اع العظم و قد يؤدي ذلك إىل ظهور أعراض
تتعلق بانخفاض تعداد خاليا الدم .فانخفاض كريات الدم الحمراء يسبب فقر الدم الذي
يرتتب عليه ظهور التعب و الضعف و ضيق التنفس ،أ ّما إذا تأثرت كريات الدم البيضاء
ف��إن املريض يصبح عرضة للع��دوى و اإلصابة بااللتهابات املتعددة و تش��مل عالمات
االلتهاب :الحمى و القشعريرة و التعب أ ّما إذا نقص عدد الصفائح الدموية فقد يحدث
كدمات أو يكون املريض عرضة إىل النزيف .وقد يتعرض املريض مع انتشار الرسطان إىل
نخ��اع العظم إىل انخفاض كريات ال��دم الحمراء و البيضاء و الصفائح الدموية معاً و ما
يرتتب عىل ذلك من مضاعفات.
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املركز الوطني للسكري يودع الفوج العاشر من طلبة الدبلوم والفوج التاسع
من طلبة املاجستري خريجي املعهد الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
تحت رعاية دولة الدكتور عدنان بدران
رئي��س مجلس أمناء الجامعة األردنية جرى
يف مجمع القاع��ات الطبية  /مدرج بهجت
التلهونيتخري��ج الف��وج الع��ارش من طلبة
الدبلوم والفوج التاسع من طلبة املاجستري
التي لها عالقة مبرض السكري بحضور نائب
رئي��س الجامع��ة األردني��ة الدكتور عزمي
محافظة وعدد من نواب الرئيس وأس��اتذة
الجامعة واملدعوين وأهايل الخريجني حيث
كان م��ن الخريج�ين عدد من أبن��اء الدول
العربية الشقيقة .
ويف بداي��ة اإلحتفال رحب الربوفس��ور
كام��ل العجل��وين رئي��س املرك��ز الوطني
للس��كري والغدد الصم والوراثة باملدعوين
وأهايل الخريج�ين وقل  :يطيب يل يف هذا
اليوم م��ن أيام الوطن أن أك��ون معكم يف
أجم��ل األيام يوم نودع كوكبة من خريجينا

األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور ك���ام���ل ال��ع��ج��ل��وين

يف املعهد الوطني للس��كري و الغدد الصم
و الوراث��ة ،ه��ذا املعهد ال��ذي نفخر به و
هو نت��اج التآلف م��ع الجامع��ة األردنية؛
الجامع��ة األم الت��ي ح��وت كل امل��كارم و
الفضائل و األخالق و رشفت الوطن بتخريج
خ�يرة الخرية من أبنائنا الذي��ن بنوا الوطن
بسواعدهم وما زالوا فنحن بهم نفخر .
ثم ألقى دول��ة الدكتور عدن��ان بدران
رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية راعي
يطيب يل أ ْن أر ِّح َب
الحفل كلمة قال فيها :
ُ
بكم يف هذه املناس��ب ِة املمي��ز ِة التي نلتقي
فيها معاً عىل صعيد اإلنجاز ،ونعتربها األع َّز
واألغىل ع�لى قلوبنا ،فنح ُن الي��و َم نحتفي
بتخري�� ِج الفوج العارش م��ن طلبة الدبلوم
والفوج التاسع من طلبة املاجستري للمعهد

دول����ة األس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع���دن���ان ب���دران
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الوطني للس��كري ...كوكبة م��ن أبنا ِء هذه
منهجي
األمة ،بعد أن ت َّم إعدا ُدها عىل نح ٍو
ٍّ
رص من
يليق ب��رو ِح الع ِ
دقي��ق ،ورف ُدها مبا ُ
علوم وخربات.
ٍ
وأض��اف الدكت��ور ب��دران  :إ َّن بن��ا َء
اإلنسانِ هو األّ ْوىل واألصعب ،وهو الضّ امنَ ُة
الحقيق ّي�� ُة لنهض ِة الوطن واألم ِة ،والدف ُع بها
للتق��دم والتطور .إ َّن
عىل املس��ا ِر الصحي ِح
ِ
ِ
املخرجات التعليمي ِة ونُضْ جِها ،هي
س�لا َم َة
الناص ُع عىل وضو ِح الرؤي ِة ،والرسال ِة،
ال َد ُ
ليل َ
ِ
واألهداف لهذا املعهد ،وعىل النه ِج الدقيقِ
لخطته اإلسرتاتيجية.
وقال يف األردن ،وبس��بب ش��ح موارده
الطبيعية ،طريقن��ا الرئييس للتنمية هو من
خ�لال تخريج العقول الذكية التي تش��كل
الرأس�مال البرشي الحقيقي الذي يقود إىل
بن��اء االقتصاد املع��ريف ،وتحويل مخرجات
املعرفة والبحث والتطوير إىل سلع وخدمات
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وتقنيات  ...طريقنا هو يف اإلبداع واالبتكار،
وبناء الريادة بني الخريجني لتحريك العجلة
االقتصادي��ة واالجتامعي��ة ،لبن��اء الذات يف
اقتصاد دائ��م ومتحرك يتنام��ى مع تنامي
الجودة ملخرجات التعليم العايل ومخرجات
البحث والتطوير.
ِ
إنّن��ا ندف�� ُع بهذا الجي��لِ
الجدي��د من
ِ
بالتحديات
الش��باب ،ونح ُن عىل دراي ٍة تامة
الجسام التي تواجههم يف هذ ِه املرحلة ،وما
ِ
ٍ
ِ
النهوض
مسؤوليات يف
يق ُع عىل عاتقهم من
بوا ِق ِعهم والخروج منه إىل مدارات جديدة،
فهم جدي��رون بح ْملِ األمان�� ِة والتعبريِ عن
رو ِح املعه��د الوطني للس��كري ،قادرون أ ْن
مالمح بصامتهم الخاصة بهم؛ علامً
يق ّدم��وا
َ
عرصياً ،وروحاً منفتح ًة ،وفكرا ً ُم ْبدعاً خالّقَاً،
َ
املألوف إىل آف��اقِ االبتكار
يتجاو ُز الس��ائ َد
واملعارف الجديدة.
وأضاف راع��ي الحف��ل  :إن املرك ُز جا َء

رئ���ي���س امل���ع���ه���د م����ع ب���ع���ض ال��ض��ي��وف

ت�����س�����ل�����ي�����م ال��������ش��������ه��������ادات

نتيج َة حاج ٍة مجتمعي ٍة لش��يوع الس��كري
والس��منة ،وق��د ابت��دأ عملُه ع��ام 1996
متواضع��اً ،ولكنه منا برسع��ة فائقة ليصبح
متميزا ً حائ��زا ً عىل جوائ�� َز عاملية ،كام جاء
ِ
للتآلف مع الجامعة األردنية
املعه ُد كنموذج
يف الدراس��ات العليا ،فهو مرك ٌز من الجامعة
األردنية ،وهو مركز أيضاً من املراكز الوطنية
للمجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا.

واختت��م الدكت��ور بدران كلمت��ه قائال :
وأخريا ً وليس آخ��را ً ،أه ِّن َئ أس��اتذة املعهد
والجامع��ة عىل تخري��ج هذا الف��وج ،كام
أهن��ىء ذوي الخريج�ينُ ،مق�� ّدرا ً للجميع
التضحيات الت��ي ق َّدموها ،ليش��هدوا هذه
اللحظ َة الجميل َة املبارك َة ،فجزاهم الل ُه خ َري
الجزاء.
ُ
أس��وق التهنئ�� َة
وألبنائِن��ا الخريج�ين،
ين أن تظلُّوا
مب��ا حققتم ومب��ا أنجزتم ،راج� َ
متواصلني مع معهدكم ،فأنتم األ ُمل والرجوة
يف ترس��يخ املفاهي�� َم العلمي�� ِة التنويري��ة،
متمنياً لك��م دوا ُم
التوفي��ق والنجاح ،أينام
َ
كنتم ،وأينام ذهبتم.

يش��كل املركز قصة نج��اح وطنية تعود
أس��بابها إىل املب��ادرة واإلدارة الحكيم��ة
لألس��تاذ الدكت��ور كام��ل العجل��وين ،الذي
وضع رؤيا وإس�تراتيجية واضحة ،لتأس��يس
املرك��ز لالضطالع مب��رض الس��كري املزمن،
وال��ذي بلغ��ت إصابته ما يزي��د عىل 30%
م��ن املواطنني ،باإلضاف��ة إىل أمراض الغدد
الصم والوراثة .إن استمرارية املركز بإدارته
وقيادت��ه الرائدة منذ تأسيس��ه وعىل مدى
عرشي��ن عام��اً مك ّن��ه من تحقيق رس��الته
وأهدافه.

ويف نهاي��ة اإلحتف��ال وزع راعي الحفل
الشهادات والجوائز عىل الخريجني .
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For patients uncontrolled on metformin alone:
REGAIN CONTROL as soon as HbA1c rises above 7%
For patients new to therapy:
ACHIEVE CONTROL with significant reductions in HbA1c
with a novel once-a-day combination therapy

SUSTAIN CONTROL across 3 key glycemic measures:
HbA1c, FPG, and PPG

LEV-KXR-PA02-0415

Before Prescribing please review full prescribing information for KOMBIGLYZE XR (saxagliptin and metformin HCl extended-release) available on request from AstraZeneca.
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