
مرض ترقُّق العظام

الوقایة
والتشخیص

ألسئلتكمأجوبة

:العنوان
Address:

Suite 8 
27 Justin St, Smithfield

NSW 2164.
(Parking available).

9609 6400

معلومات عنا

 JWالدكتور جوھان ویجایا، الذي یدیر مركز 
یعمل في علم  ،Smithfieldللطب النووي في 

سنوات وقد أكمل  10كثافة العظام منذ أكثر من 
.في كثافة العظام ANZBMSدورة 

البروفسور بوكوك، صاحب خبرة واسعة في 
.  عظاماألبحاث والطب السریري في مجال ترقُّق ال
میة ھو حالیاً عضو في المجالس االستشاریة العل
جمعیة لكل من المؤسسة العالمیة لترقُّق العظام، ال

األسترالیة النیوزیلندیة للعظام والمعادن 
(ANZBMS) و مؤسسة ترقُّق العظام ،

.األسترالیة



العظام؟ ترقُّقما ھو 
حیثب" نحول في العظم"العظام ھو ترقُّق 

األكثر  األماكن. وقابلة للكسر ھشة جداً تصبح العظام 
لعمود الفقري االورك، عرضة لإلصابة ھي 

اب بھ تصالعظام حالة شائعة ترقُّق مرض . والمعصم
ال، رج ة، وواحد من كل ثالثنساءمن كل ثالث اثنتان 

.عندما یتقدم بھم السن

العظام؟ترقُّق ما الذي یسبب 
ابة لإلصض تعرّ الخطر التي ھناك العدید من عوامل 

قطع لدیھن تحدیداً، النساء اللواتي ین. العظامبترقُّق 
اتي الحیض معرضات لخطر اإلصابة، وباألخص اللو

أو  ،طبیةبعض الحاالت ال. ینقطع لدیھن الحیض باكراً 
.  امالعظخطر ترقُّق  من، تزید أیضاً طرق عالجھا

رفع من العالج بالستیروید، مثل دواء البریدنیزون، ی
رى، من المخاطر األخ. خطر اإلصابة بترقُّق العظام

 حیاةالنمط العظام وعوامل في ترقُّق تاریخ عائلي 
.مثل التدخین

؟مھمةالحیاة النمط ما ھي عوامل 
الكالسیوم في كمیات مناسبة من ،المنتظممرینالت

الكحولأو اإلسراف بتناولتجنب التدخینئنا وغذا
إلصابة بمرضاقلل من مخاطركلھا ت ،الكافیینو

التدابیر التي من شأنھا التقلیل من .العظامترقُّق
اإلصابة منمھمة أیضاً للوقایةمخاطر السقوط

.العظام ناجمة عن ترقُّق كسورب

لحیاة الصحیة كافیة؟اھل 
ر كثأم یمكن أن یحدث في االعظ ترقُّق مرض. الك
.نماط الحیاة صحةأ

ً عرف إذا كنت أكیف  م؟االعظترقُّق بمرض  مصابا
لى لترقّق العظام إعراض أال توجد ؛ إذ عادة ال نعرف

إجراء یمكن بعد ذلك ). كسر(أن یُكسر العظم 
.لتحدید مدى خطورة المرضفحوصات 

ر وھل العظام قبل حدوث كس ترقُّقھل یمكن تشخیص 
ھذا یساعد؟

ة لزیادة قو الفعّالةفر اآلن العدید من العالجاتاتوی .نعم
ھناككانت كلماكراً االعالج بأوكلما بد ،العظام
 برامج التمرین .أي كسرأفضل للشخص لتفاديفرصة

قد  مخاطر السقوطالخاصة بتحسین قوة العظم وتقلیل
ً تكون .الكسور تفاديفعالة في أیضا

 ً كیف أعرف إذا كنت مصابا
بمرض ترقُّق العظام؟ 

ة أكثر أنواع الفحوصات شیوعاً ھو فحص أشع
DXA )وھو ) أشعة أكس ذات طاقة مزدوجة

ستخدم تَ . یقیس كثافة العظم، أي یقیس قوة العظم
مقداراً  DXAآالت الفحص العاملة بطریقة 

فضل صغیراً جداً من أشعة أكس وھي تُعتبر األ
مقدار . من حیث النوعیة لتشخیص ترقُّق العظام

 ینفغ في تقدیر المخاطر DXAقلیل من فحص 
فحوصات . المستقبلیة النكسار العظم

DXA ضاً یمكن أی. قیّمة أیضاً لمراقبة العالج
ث إجراء تشخیص موقت لترقُّق العظام إذا حد

م بعد لشخص متوسط العمر أو مسن كسٌر في العظ
ا عندما یُصاب شخص م. تعرضھ ألذى خفیف

ي بكسر من ھذا النوع فھو في خطر أكبر لیعان
.المزید من الكسور


