
  پوکی استخوان 
  پوکی استخوان چیست ؟

. بدین ترتیب استخوان شدن بافت استخوانی گفته می شود  پوکی استخوان یا استئوپروز به کاهش توده استخوانی ، ضعیف و سست
  ربه و یا حتی خودبخود می شکنند .ها نازك و شکننده شده با کوچکترین ض

  عالئم پوکی استخوان چیست ؟ 
ري خاموش نامیده می شود ، زیرا در مراحل اولیه ، عالمتی ندارد و همین امر تشخیص را با مشکل مواجــه مــی پوکی استخوان بیما

  سازد . در واقع پوکی استخوان با عوارض خود مشخص می شود که عبارتند از :
  . شکستی خودبخودي با کمترین ضربه به استخوان ها ، به ویژه در نواحی کمر ، لگن و مچ دست  
 رد شدید کمر در نقاط خاص که می تواند بر شکستگی مهره داللت کند . د  
  . قوز پشت که موجب انحناي پشت می شود  
  سانتی متر .  5/2کوتاه شدن قد نسبت به قد دوران جوانی به میزان بیش از  

  چه عواملی سبب ایجاد پوکی استخوان می شوند ؟
  باشند .  الف) عواملی که قابل کنترل و پیشگیري نمی

 4شیوع پوکی استخوان در زنان بیشتر از مردان است همچنین شکستگی ناشی از پوکی استخوان نیز در زنــان تقریبــاً  : جنسیت -1
ســالگی ایــن  65-70برابر مردان است روند کاهش تراکم استخوان در مردان از سرعت کمتري برخوردار است . البته پس از سنین 

  رابر می شود .روند در زنان و مردان ب
  : افزایش سن احتمال بروز پوکی استخوان بیشتر می شود . سن-2
در هنگام یائسگی تولید هرمون استروژن از تخمدان ها متوقف مــی شــود . بــدین ترتیــب پــس از یائســگی ، ســرعت  : یائسگی -3

ا کســانی کــه تخمــدان هایشــان بــا جراحــی سالگی یائسه می شوند یــ  45کاهش توده استخوانی باال می رود . زنانی که قبل از سن  
  برداشته می شود در معرض پوکی استخوان هستند . 

  انی و سرعت کاهش آن اثر دارد . وراثت بر تراکم توده استخو : سابقه فامیلی -4
  .نژاد آسیایی و افرادي که پوست و موي روشن دارند ، بیشتر در معرض پوکی استخوان هستند : نژاد و عوامل ارثی -5
، افزایش هورمــون تیروئیــد و پاراتیروئیــد ، اخــتالالت هورمــون  1مزمن کبد و کلیه ، دیابت نوع نظیر بیماري  برخی بیماریها -6

  . هاي جنسی ، اسهال مزمن ، اختالالت سوء جذب و پیوند اعضاء باعث افزایش احتمال پوکی استخوان می شوند 
  ب) عواملی که قابل کنترل و پیشگیري هستند :

  استخوان ها می شود .  تراکم: داشتن وزن بسیار کم (نسبت به وزن طبیعی براي سن و قد) سبب کم شدن  وزن -1
  : عدم تحرك و کم بودن فعالیت بدنی روند کاهش توده استخوان ها را تسریع می کند .  نداشتن تحرك -2
  را مستعد کاهش تراکم می سازد .  : مصرف ناکافی کلسیم و ویتامین د استخوان ها کمبودهاي تغذیه اي -3
  مصرف سیگار از جمله عواملی است که نقش آن در بروز پوکی استخوان ثابت شده است .  دخانیات : -4
نظیر کورتون ، کاربامازپین (داروي ضد تشنج) و هپارین (جهــت رقیــق کــردن خــون و  استفاده طوالنی از برخی داروها -5

  می رود) سبب کاهش تراکم استخوان ها می شوند . جلوگیري از تشکیل لخته به کار 
  تغذیه و روش زندگی و داشتن مصرف نامتعارف قهوه ، چاي هاي گاز دار  و نوشابه -6
  
  



  پیشگیري 
  آنچه مانع از ابتال به پوکی استخوان می شود در واقع دوري از عوامل خطري است که عوامل خطر قابل کنترل از آنها یاد می شود . 

  ترل مناسب وزن : اجتناب از الغري یا چاقی بیش از حد . کن -1
  داشتن تغذیه مناسب مصرف صحیح مواد غذایی به ویژه غذاهاي حاوي کلسیم و ویتامین د .  -2
  بهترین ورزش براي استخوان ها پیاده روي ، پرش و باال رفتن از پله است .انجام فعالیت فیزکی مداوم و متعادل :  -3
  پزشک  با نظرکنترل مصرف داروهایی که سبب پوکی استخوان می شوند .  -4
  

  راهنماي تغذیه مناسب در پوکی استخوان :
  مصرف شیر و فرآورده هاي لبنی  -
 بهتر است دوغ را جایگزین نوشابه کنید . -

 مصرف زیاد قهوه موجب پوکی استخوان می گردد. -

 مصرف کنید .کم رنگ سعی کنید ، چاي را  -

 رف بیش از حد گوشت و نمک خودداري کنید.از مص -

 برخی سبزي ها مانند : جعفري ، کلم بروکلی ، اسفناج ، ریحان و نعناع داراي مقادیر بیشتري کلسیم هستند . -

 وعده میوه مصرف نمایید. 4تا 2سعی کنید روزانه  -

ریــد بایــد مصــرف مــواد غــذایی در فصل زمستان که کمتر از خانه خارج می شوید و کمتر در معرض آفتاب قرار می گی -
 را افزایش دهید . Dحاوي ویتامین 

 شیرینی را به مقدار کم مصرف کنید . -

 آب و مایعات بنوشید . لیوان 8تا 6روزانه  -

 سعی کنید  انواع حبوبات مانند : عدس ، نخود و لوبیا قرمز را در برنامه غذایی خود قرار دهید . -

 مرغ ، ماهی آب هاي شور و جگر نیز وجود دارد . در شیر غنی شده ، زرده تخم Dویتامین  -

 استفاده شود .با تجویز پزشک  Dدر افراد مسن الزم است از دارو براي تامین مقادیر کافی ویتامین  -

  
  کلسیم 

کلسیم براي عملکرد مناسب قلب ، عضالت ، اعصاب و انعقاد خون الزم است . مقدار ناکافی کلســیم ســبب پــوکی اســتخوان مــی 
  لی فقط از نیمی از زنان و دختران جوان روزانه مقدار کافی کلسیم براي سالمت استخوان ها مصرف می کنند . شود و

میلی گرم کلسیم مــی باشــد .  1200سال  50میلی گرم کلسیم نیاز دارند . نیاز روزانه بالغین باالي  1000سال روزانه به  50بالغین زیر 
غذایی به میزان کافی به بدن خود کلسیم برسانید ، حتماً از مکمل هاي کلسیم استفاده کنید . اگر نمی توانید با رعایت رژیم صحیح 

کلسیم در لبنیات (شیر ، ماست و پنیر) ، ماهی هاي نرم استخوان مثل ماهی آزاد ، سارین و کلیکــا ، ســبزي هــاي تــازه ، خشــکبار ، 
  حبوبات و سویا وجود دارد . 

  ویتامین د 
ذب کلسیم در بدن ضروري است . بدون مقادیر کافی ویتامین د ، بدن قادر به جذب کلسیم از مواد غذایی نیست ویتامین د براي ج

  و کلسیم مورد نیاز خود را از استخوان ها برداشت خواهد نمود . ویتامین د از دو منبع تامین می شود :
  ) تابش نور مستقیم آفتاب به پوست 1



  شیر غنی شده ، زرده تخم مرغ ، ماهی آب هاي شور و جگر نیز وجود دارد . ) رژیم غذایی : ویتامین د در 2
  واحد ویتامین د نیاز دارند .  800-1000سال روزانه به  50واحد ویتامین د و بالغین باالي  400-800سال روزانه به  50بالغین زیر 

قرار می گیرید باید مصــرف مــواد غــذایی حــاوي  در فصل زمستان که کمتر از خانه خارج می شوید و کمتر در معرض نور آفتاب
  ویتامین د را افزایش دهید . 

با افزایش سن از توانایی پوست براي ساختن ویتامین د کاسته می شود . بنابراین الزم است در افراد ســن مســن از مکمــل هــا بــراي 
  تامین مقادیر کافی ویتامین د استفاده شود . 

  ورزش 
خوان مهم است . ورزش منظم در دوران کودکی و نوجوانی به داشتن استخوان هاي سالم کمــک مــی ورزش نیز براي سالمت است

کند . بهترین ورزش براي استخوان ها ورزش هاي همراه با تحول وزن مثل پیــاده روي ، پــرش و بــاال رفــتن از پلــه اســت . اگــر در 
  با پزشک خود مشورت کنید . دوران بزرگسالی خود غالباً بی تحرك بوده اید قبل از شروع ورزش 

  
  
  


