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فحص كثافة العظام 

 
 

 

 ؟BMDما هو فحص كثافة المعادن فً العظام أو الـــ
 

هو اختبار ٌقٌس  (BMD)أو الـان كثافة المعادن فً العظام 

مقدار الكالسٌوم وؼٌره من أنواع المعادن الموجودة فً 
تم استخدام اختبار للتنبؤ من خطر كسور . قسم من العظام

ٌكون . العظام فً المستقبل، والكشؾ عن هشاشة العظام
ن  خطر انكسار العظام هو األعلى عند األشخاص المصاٌب

 .بهشاشة العظام

 

ٌنبؽً أن ٌخضع للفحص؟  من 

 
.  عاما65جمٌع النساء فوق الـ 

 عاما واللواتً لدٌهم عوامل خطر 65النساء تحت سن 
  :مثل

ر العظم التً تسببها األنشطة العادٌة وكس- 

التهاب المفاصل المزمن، مرض مزمن فً الكلى  - 
واضطرابات األكل 

انقطاع الطمث المبكر - 
تارٌخ من العالج الهرمونً لسرطان البروستات أو الثدي - 
  طول فً الانخفاض مالحظ- 

 المدخنٌن- 
تارٌخ عائلً حافل من مرض هشاشة العظام - 

ٌد كل ٌوم ألكثر من -   أشهر 3أخذ أدوٌة الكورتٌكوستٌرو
ٌام األ فً معظم ،ٌومبالمشروبات كحولٌة أو أكثر  ثالث- 

 األسبوع

 
ٌتم ذلك؟  كٌؾ 

الطاقة لقٌاس امتصاص األشعة السٌنٌة جهاز مسح ٌستخدم 
(DEXA)  جرعة منخفضة من األشعة السٌنٌة لقٌاس

لعمود بقٌاس ا الوسطٌة DEXA الـتقوم.  كثافة العظم

 الطرفٌة فتقوم DEXAالـاما الفقري السفلً والحوض، و
 .بقٌاس الرسػ واألصابع والساق أو الكعب

 
 

 
 
 

 
 

 ؼٌر هو BMDان فحص كثافة المعادن فً العظام أو الـــ* 
 .مؤلم

 

: نتائج طبٌعٌة
 

سوؾ نقوم باالفادة عن تقرٌر نتٌجة فحصك معتمدٌن الـ 
 " Z"و النتٌجة " T"النتٌجة 

 

تقارن درجة كثافة العظام مع امرأة شابة " T"فالـ النتٌجة 
 درجة كثافة العظام مع Z  وتقارن النتٌجة.  جٌدةصحةب

. آخرٌن من ذات العمر والجنس والعرق
 

فً أي  نتٌجة، فان الرقم السلبً ٌعنً أن لدٌك عظام أرق 

. من المعٌار الطبٌعً
 

ضمن المعدل الطبٌعً إذا كانت  "  T"وتكون الـ النتٌجة * 
.  أو أكثر1.0-

 

: نتائج ؼٌر طبٌعٌة
 

ن " T"اذا كانت الـ النتٌجة   فهً تدل على 2.5- و 1.0-ٌب
. (ترققاحتمال ال)بداٌة فقدان العظام 

 

 فهً تشٌر إلى 2.5-أقل من " T"اذا كانت الـ النتٌجة 
 . أو الهشاشةالعظامترقق 

 

 

 
: قبل الفحص 

 

ة أٌة مجوهرات قبل الفحص، وإبالغ الطبٌب إذا كنت  إزال
 .حامال

 

 

 

: كٌفٌة زٌادة قوة العظام والتقلٌل من فرص االصابة بكسور 

 

ن الكالسٌوم وفٌتامٌن  مع ممارسة حمل  (د)اجمع ٌب

ن،  األوزان، ورفع األثقال و استخدام األدوٌة مثل الكالسٌتوٌن

ت  .ألٌندرونات، رٌزدرونت، أو أٌباندروٌن

 


