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لكثيرةالرئيساألسبابمنالتدخينآفةتعتبر

أمراضمثلالصحيةوالمشكالتاألمراضمن

والبلعوموالحنجرةالرئةوسرطانالقلب

علىالتدخينيؤثركماالمزمنةالرئةوالتهابات

منيدالعدأكدتحيثسلبياتأثيراالعظامصحة

إلىيؤديالتدخينأنالطبيةواألبحاثالدراسات

المعروفةالحالةوهيالعظاموضعفوهن

.العظامهشاشةبمرض

:العظاممرض هشاشة تعريف 

مرر هشاشة ررعشام هررةرشارروشمرر هشلعررو شخارر شام هررةرشد ة ررعش هررةرشام  ررو 
ملعسرر شعشامفقرر وشدامضرروهشداف رر اصشبةررمش رر وعشدماةيررعشد ةماررةم شلعررو ش   رر

ةرشمر هشداشة رعشام هر. م ةشيسرب شاع ةةرعشدافمرأشدبناةيرةش رل وشملوخرة وسهومعش
% 32مل سررةرشدش% 68 رةع شامضرثدوشديبررا شام سرةرشبن ر شمرر شام ةرة ش  سربعش

.مل ةة 
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:العظامالمساعدة على ظهور مرض هشاشة العوامل 

النقةفباموةما   س اعلأمةداوام  هاذامههورمسة ثك ةممملاث ا إ ةخع
:م مام  هاذاظهورخ بيضةلسة ثب  ىش وامما ةكخإ 

امخ و . .ام ية اعام شة ةتم ةرسعد ثر1

سوربديقصوسب دذمك( )دخااةما امعةمساورم كةخاعك اةتل ةد 2 ثر.
.اماغذيع

اساخثار. ب ه  ثعثلفوقشدمفا   ةماعوج  عافسا ديثاتم ماف ديعو ض3

ايقطةع. كة سوار امخ ساةبممةس خ (ام بك )امطبا  غا امشه يعامثدر 4
مسب عيااجبدمةم  هيااجعبدسببهةم  دصغا  با اعوط يقعذمك

.ة ان 
دةو .   ام ةلجعام هةرنسوربدام ةعلعخ ام هةرمهشة عم   لةريخ5

.وساطعإ ةوةت
ن   . .دامعضوماعامغةزيعام ش د ةتل ةد 6
يقص. (19م بةمامجسأنالع)دام    امزاعثاموز ش7

إنقطاع الدورة الشهرية 

تثدم السن

تناول الكحوليات 

التدخين 

طعامنقص الكالسيوم في ال

قلة التعرض ألشعة 
الشمس 

نقص الوزن 

إستعمال بعض األدوية 
لفترات طويلة

3



:صامتهشاشة العظام مرض 

ة شإالشو رثشي ثشم هشاشة عشام هةرشم شافم اهشامبةماعشامار شةرثشالشيكاشرفهةشاعيسر
مار شمر شخواتشافدا شناثشةرثشلعرو شامعسرورشبد ش  ماهرةشمرذمكشبدمريشام ث رثشمر شامرثد شدا

حش رر قشاموةةيررعش ا هررةشام  لعررعشام   اررعشامسرر و يعشبا اررعشةبرروىشملا  يررشش هررذاشام رر هشد رر ش
ام زيزشديل رررر شك سرررر ش ررررةن شامسرررر وشام لعرررر شافمارررر شما رررر ش رررر ش بررررث ش رررر ش بررررث. م رررر 

اررةشدلو اررعشمل ل رر اتشامضاويررعشخرر شاشة ررعشام هررةرش دراشوررةرزاشخرر ش راسررعشاررذاشام رر هشبنة ي 
.د  قش  ة شخ شام  لععو نثدوشاع ةوعشد راسعشسبمشم  و ام جا  ش

:العظامالتدخين وهشاشة 

 ررر هشبنرررثتشة اررر شامثراسرررةتشدافوضرررةوشامطبارررعشب شامارررث ا شيسرررة ثش لررر شاع رررةوعشو
 شاشة رررعشام هرررةروشنارررثشدةرررثشب شيسررربعشارررذاشام ررر هشلرررز ا شوشررركمشملضرررو ش  رررثشام رررث  ا

ث ا شكل ررةشدالنهرريشاررذدشامثراسررةتشبيضررةشبيرر شكل ررةشزا تشخارر  شامارر. مقةريررعشوغارر شام ررث  ا 
 شنررث شمررر هشنةيرريشامف  رررعشبنبرر شمضرررثدوشاع ررةوعشوكسرررورشام هررةرشامالقةعارررعشيااجررعشمزيرررة 

 شوطائرةشددةثتش راسةتشب  ىشب شامائةرشكسورشام هةرشمثىشام ث  ا شيكوش. اشة عشام هةر
 شام هررةرشدمبررضو ةشو ضررة فةتشمقةريررعشوغارر شام ررث  ا شامررذ  شةررثشلضررثوشمررث هأشكسررورشخرر

.  فسبةبشب  ىش
شة رررعشدمررر شامرررثالعمشاف ررر ىشاماررر شللكرررثشوررري شامارررث ا شيسرررةاأشخررر شاع رررةوعشو ررر هشا

برةرشامسر شام هةرشمةشبنثل ش راسةتش باعشم شدةو شيقبة شخر شك ةخرعشدكالرعشام هرةرشمرثىشك
عش ررا شام ررث  ا شمرر شام ةررة شدام سررةرهش ررمشإ شاررذدشامثراسررةتشةررثشسررةا يشخرر ش رر حشام  ةرر

أشامارررث ا شدامههرررورشام بكررر شم ررر هشاشة رررعشام هرررةرشمرررثىشام سرررةروشدذمررركشمررر ش ررر  شمرررةشلررر
سرراعش  ررثشام رر ب شاناشررةخ شخرر شاررذدشامثراسررةتشورري شاماررث ا شمرر شلرريثا شمضررة شمله مويررةتشامج 

 ةيرعشام سرةرشدم شام   دصش ل اةشمةشمهذدشامه مويةتشم شخةعث شكبار  شخر شن(. اعسا دةا )
خ يرررةشمررر شاع رررةوعشو ررر هشاشة رررعشام هرررةرشنارررثشلقرررورشارررذدشامه مويرررةتش اضفارررزش  رررمشام

دل  ررر شيشرررةثشدلعرررةث شامخ يرررةشامهة مرررعشمل هرررأشThe Osteoblasts))امبةيارررعشمل هرررأش
(The Osteoclasts .)ماري شدارذدشامضقاقر شلفسر شد رو شام سرةرشام رث  ةتشإمر شسر شا

4.وشكمشمبّك شمقةريعشوةم سةرشغا شام ث  ةت



:التدخينحّصن عظامك بالتوقف عن 

ةثاما امبةماعافم اهم بي خ لع  اما  طورل رغأام هةراشة عم هإ 
ةعاعامالقامعسورنثدوإم  ل وم هدفي ام ضة فةتونةمعخ إاللهه ال

إم ل ولاما اموركدكسورامهه ولقو إم لل واما امفق وشام  و نكسور
ماعاماوشنةةةل ةضةرخ اآل  ي  ل م ا ثاام بةبدلج مامض كاعاع ةةع

اعيسة زراماإذادذمكل ةم و وإذ امعةملعملوةةيعةة مم هبي إالدام  اشاعو
 مدم م.ام  هاذام اموةةيعدإر ة اتوإة اراتد ضاضةد اع ةكةم امازامة
نا بيضةيفاثاموةةع اعة اراذاوي  ل ةاماث ا   دام ةةماماةراماوةفبا هة

ذاام اف  ىشاموةةعاعاعة اراتدم .ام   م ماقثمعم انمخ ام ث  كة مو
امضلا م م( )دخااةما وةمعةمساورامغ اعام ينوالتل ةد خ االياهةرام  ه

ل  يضم  وماةسة عيبفم ث امخفافعملش ساما  هيفاثك ة.دامخض دات
ك بة راضامبد فةردامعبثامس كم ممينوالتدل ةد مهةدام ةلا داماث  اموة 

م  ةرسعيساجا ن يساجام هأخإ ام ض تخ امضة ا دك ة.( )مفااةما 
مبضعاث ام فام ية عبيواعدم .دةو   وعبن  لببحوي ام ية اعام شة ةت

قة وافثن مدرية عدامج ووام ش و:ام هةراشة عم هم لق داما ام هةر
 ل غطة لشكموضاثم  ةزرابدثقل يض مامجسألج ماما ام ية ةتدكم

.ام هأ
امس  ةيةت م ثددبيواعدامش ا ا امقل دبم اهاماث ا  ا ةثااموثاق ام  ةعإ 

إ .م  غمف دشبم اوامع ا د ا ه ةام  ةيعوس  ة داياهةراام ععس  ة م  ثرا
اةاودش,اعيسة ةسأب ضةرم  ضوم هة  جويكة الامسائعاماث ا ليثا ات
إ ةوةت مملعس ةة لعديج لهةديض فهة هةم ة ضع ل سلبة لث اماث ا 
دافخضمافدم اول ك خإ مذا.سلاأ خصخ وةمغةليثا الضثوبالاشيفا هوساطع

. ذمكخل بة ر.د ا دا حم  خةمض ر
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مع تمنياتنا لكم بالصحة والعافية 

لألمراض المزمنةالحيوية المؤشرات كرسي 

جامعة الملك سعود 


