اختبار مخاطر التعرض لهشاشة العظام في دقيقة واحدة من المؤسسة
العالمية لهشاشة العظام العظام

ال سه ً
 19سؤا ً
ال لمساعدتك على تكوين فكرة عن حالة عظامك
عوامل الخطورة غير القابلة للتعديل  -ما ال تستطيع تغييره
هي عوامل الخطر التي يولد بها اإلنسان وال يستطيع تغييرها .إﻻ أنه من المهم أن تكون على بيّنة بتلك العوامل لكي تتمكن من اتخاذ الخطوات الالزمة للحد من فقدان
معادن العظام.

.1

هل سبق تشخيص إصابة أحد والديك بهشاشة العظام أو تعرّ ض أحدهما لكسر في العظام إثر سقوطه من
مسافة قصيرة (ﺳﻘﻮط ﻣﻦ وضعية الوقوف أو أﻗﻞ)؟

نعم

كال

.2

هل يعاني أحد والديك بانحناء في الظهر (الحدبة)؟

نعم

كال

.3

هل تجاوزت سن األربعين؟

نعم

كال

.4

هل سبق لك أن تعرّ ضت لكسر في العظام إثر سقوط من مسافة قريبة في مرحلة البلوغ؟

نعم

كال

.5

هل تتعرض لحاالت سقوط متكررة (أكثر من مرة واحدة خالل العام الماضي) أو هل تخشى السقوط بسبب
ضعف بنيتك الجسدية؟
هل نقص طولك أكثر من  3سنتيمترات (أي ما يزيد قلي ً
ال عن بوصىة واحدة) بعد بلوغك سن األربعين؟

نعم

كال

نعم

كال

.7

هل تعاني نقصًا في الوزن (هل مؤشر كتلة الجسم لديك أقل من  19كلغ  /متر مربع)؟

نعم

كال

.8

هل سبق لك أن تناولت أقراص الكورتيكوستيرويد (كورتيزون ،بريدنيزون أو غير ذلك) لفترة تزيد عن  3أشهر متتابعة
(عادة ما يوصف الكورتيكوستيرويد لعالج حاالت مثل الربو والتهاب المفاصل وبعض االلتهابات األخرى)؟

نعم

كال

.9

هل سبق أن ُ
ش ّخصت إصابتك بالتهاب المفاصل؟

نعم

كال

.10

هل سبق أن ُ
شخصت إصابتك بنشاط زائد في إفرازات الغدة الدرقية أو الغدد جارات الدرقية ،أو السكري من النوع (أ) أو نعم
أي اضطراب مرتبط بالتغذية أو بالجهاز الهضمي مثل مرض كرون أو سيلياك (الزالقي)؟

كال

.6

للنساء:

.11

هل انقطع لديك الطمث قبل سن الـ 45؟

نعم

كال

.12

هل سبق أن انقطع عنك الحيض لمدة  12شهرًا متتاليًا أو أكثر (في غير حاالت الحمل أو انقطاع الطمث أو
استئصال الرحم)؟

نعم

كال

.13

تم استئصال مبيضيك قبل بلوغك سن الخمسين بدون أن تتناولي عالجًا بالهرمونات البديلة؟
هل ّ

نعم

كال

.14

للرجال:
هل أصبت يومًا بالضعف الجنسي ،أو الشبق الجنسي ،أو أي أعراض أخرى تتصل بنقص معدالت هرمون
التستوستيرون؟

نعم

كال

عوامل الخطورة المترتبة على نمط الحياة  -ما يمكن تغييره
هي عوامل الخطر القابلة للتعديل التي تنشأ أساسًا بسبب الحمية الغذائية أو الخيار ات المتعلقة بنمط الحياة.

.15

هل تفرط في شرب الكحول بشكل منتظم وبما يتجاوز الحدود اآلمنة لتناول الكحوليات (أكثر من وحدتين
يوميًا)؟

نعم

كال

.16

ّ
تدخن في الوقت الحالي أو سبق أن كنت مدخنًا؟
هل

نعم

كال

.17

نعم

هل تمارس التمارين الرياضية بمعدل أقل من  30دقيقة يوميًا (األعمال المنزلية ،رعاية الحديقة ،المشي ،الجري أو
غير ذلك)؟
عنها
تستعيض
أن
بدون
المنتجات
تلك
من
الحساسية
تعاني
هل
األلبان؟
منتجات
تناول
أو
الحليب
شرب
تتجنب
هل
نعم
بتناول المكمالت الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم؟
هل تقضي أقل من  10دقائق يوميًا في الهواء الطلق (مع تعرّض جزء من جسدك ألشعة الشمس) ،بدون أن تستعيض نعم
المكمالت الغذائية التي تحتوي على فيتامين د؟
عن ذلك بتناول
ّ

كال

.18
.19

يرجى قراءة الصفحة الخلفية لفهم دالالت إجاباتك.
المؤسسة الدولية لهشاشة العظام
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كال
كال

اختبار مخاطر التعرض لهشاشة العظام في دقيقة واحدة من المؤسسة
العالمية لهشاشة العظام العظام

حتى في حال عدم وجود أي عوامل للخطر أو وجود القليل منها
فحسب ،يجب أن تناقش األمور المتعلقة بصحة عظامك مع
طبيبك ورصد ما قد يطرأ على حالتك من مخاطر في المستقبل.
ملحوظة :يهدف هذا االختبار إلى التوعية حول عوامل الخطر
ّ
موثق علميًا.
المؤدية لإلصابة بهشاشة العظام ،وهو اختيار غير
للحصول على مزيد من المعلومات حول هشاشة العظام وكيفية
تحسين صحة عظامك ،يُرجى االتصال بالجمعية الوطنية لهشاشة
العظام القريبة منك أو زيارة الموقع اإللكتروني التاليwww. :
iofbonehealth.org

فهم دالالت إجاباتك:
إذا كنت قد أجبت بـ «نعم» على أي من تلك األسئلة ،فهذا ال يعني
إصابتك بهشاشة العظام .باإلجابة بنعم تعني أن لديك عوامل
خطر مثبتة سريريًا قد تؤدي إلى إصابتك بهشاشة العظام أو
التعرض للكسور.
يرجى طالع طبيبك على نتيجة هذا االختبار الذي يقيس معدل
الخطر وقد ينصحك بإجراء تقييم المخاطر ( FRAXوهو متوفر
عبر الموقع اإللكتروني  )www.shef.ac.uk/FRAXو/أو إجراء اختبار
قياس كثافة المعادن في العظام ،كماسينصحك الطبيب باتباع
العالج الموصى به في حال الضرورة.

ما هو مرض هشاشة العظام؟

تتعرض نحو امرأة واحدة من كل ثالث نساء ورجل واحد من بين كل  5رجال حول العالم لإلصابة بكسور في العظام بسبب مرض
هشاشة العظام.
هشاشة العظام هي حالة مرضية تحدث عندما تنخفض كثافة العظام وجودتها مما يؤدي إلى ضعف في الهيكل العظمي يما يزيد
من خطر اإلصابة بالكسور ،وخصوصًا عظام العمود الفقري والرسغين والحوض والوركين وأعلى الذراعين .ولهشاشة العظام والكسور
المرتبطة بها انعكاسات خطيرة وتعتبر من األسباب الرئيسية للوفيات واألمراض وينتج عنها في غالب األحيان آالم وإعاقة طويلة األمد
وعدم القدرة على االعتماد على الذات.
بادر إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لصون عظامك!
يتعين عليك عدم التواني في اتخاذ الخطوات الالزمة لتحسين حالة عظامك
الصحية حتى ولو كنت غير مهدد بأي من عوامل الخطورة وذلك عن طريق
إحداث تغيير إيجابي في نمط حياتك على أن يشمل هذا التغيير ما يلي:
• تمارين رفع األثقال وتقوية العضالت
• التغذية الصحية الغنية بالكالسيوم والبروتين وباإلضافة إلى الحصول على
كمية كافية من فيتامين (د) عن طريق التعرض ألشعة الشمس والمكمالت
الغذائية في حال بلغ سنك  60عامًا أو أكثر
• تج ّنب العادات غير الصحية مثل التدخين واإلفراط في تعاطي الكحول

عظام مكسورة

عظام هشة

كيفية احتساب مؤشر كتلة الجسم:
يتم احتساب مؤشر كتلة الجسم على أساس الطول والوزن ويطبق
هذا المؤشر على ك ً
ال من الذكور واإلناث.
فئات مؤشر كتلة الجسم:
نقص الوزن :أقل من 18.5
الوزن الطبيعي24.9 – 18.5 :
الوزن الزائد29.9 -25 :

كيفية تقدير مقدار تناول الكحول
تساو ي الوحدة الواحدة من الكحول  10مليمترات ( 8غرامات تقريبًا)
من اإليثانول النقي ،وهي المادة التي تعتبر المكوّ ن الكيميائي
الرئيسي في المشروبات الكحولية ،وتنبغي اإلشارة إلى أن اإلفراط
في تعاطي الكحول يزيد من مخاطر اإلصابة بهشاشة العظام
والتعرض للكسور.

السمنة 30 :أو أكثر

معادلة احتساب مؤشر كتلة الجسم
باستخدام النظام البريطاني:
مؤشر كتلة
الجسم

=

 x 703الوزن بالرطل
الطول بالبوصة

معادلة احتساب مؤشر كتلة الجسم
باستخدام النظام المتري:
مؤشر كتلة
الجسم

يحظى اختبار مخاطر التعرض لهشاشة
العظام في دقيقة واحدة من المؤسسة

عظام طبيعية

=

الوزن بالكيلوغرامات
الطول بالمتر

