

پوکی استخوان چیست؟
پَکی استخَاى ثِ هؼٌبی کبّص تشاکن ٍ ضکٌٌذُ ضذى
استخَاى هی ثبضذ ٍ صهبًی سخ هی دّذ کِ تشاکن استخَاى ّب
کبّص یبفتِ ٍ ثِ کوتش اص اًذاصُ ّبی طجیؼی هی سسذ  .سضذ
طَلی استخَاى تب قجل اص  20سبلگی هتَقف هی ضَد اهب
افضایص استحکبم آى ثؼذ اص سي  20سبلگی ًیض اداهِ خَاّذ
داضت ثیي سي  20-30سبلگی استخَاى ّب ظخین ٍ ػشیط
ضذُ ٍ دس سي  30سبلگی ثِ حذاکثش حجن تشاکن هی سسٌذ
ثٌبثشایي ّشچِ دس سٌیي پبییي رخیشُ تَدُ استخَاًی ضوب
ثیطتش ثبضذ دس سٌیي ثبال اص استخَاًْبی قَی تشی ثشخَسداس
خَاّیذ ثَد.
ایه بیماری را به دي دسته کلی تقسیم می کىىذ







:

ًَ -1ع اٍل ( :)Post Menopausalکِ دس صًبى 55-75
سبلِ یؼٌی ثؼذ اص سي یبئسگی سخ دادُ ٍ ػلت اصلی آى
(ایي َّسهَى ًقص هْوی دس
فقذاى استشٍطى هی ثبضذ
).
استخَاى سبصی داسد
ًَ -2ع دٍم(:)Senileکِ دس صًبى ٍ هشداى ثطَس یکسبى سخ
دادُ ٍ دس سٌیي  70-85سبلگی ثسیبس ضبیغ است ٍ ثِ دالیل
هختلف اص جولِ سطین غزایی کن کلسین ایجبد هی ضَد.
عوامل خطرزای پوکی استخوان:
 ػَاهل صیش هی تَاًٌذ خطش ثیوبسی سا دس فشد افضایص
:
دٌّذ
جٌسیت هًَث  :حذٍد ًیوی اص صًبى هسي تش اص  45سبل ٍ
 90دسصذ صًبى ثبالی  75سبل ثِ ایي ثیوبسی هجتال
هیطًَذ  ،صًبى تقشیجب 2-4ثشاثش ثیطتش اص هشداى دس هؼشض
خطش ضکستگی استخَاى ثذلیل حٍکی آى ّستٌذ .









افضایص سي :ثؼذ اص سي  40سبلگی ،تشاکن استخَاى دس
ّش دٍ جٌس کبّص ٍ خطش پَکی آى افضایص هی یبثذ.
ًظاد :آسیبیی ّب پش خطشتشیي گشٍُ اص ًظش اثتال هی
ثبضٌذ .سفیذپَستبى ًیض (دس هقبیسِ ثب سیبّبى ) ثیطتش
هجتال هی ثبضٌذ.
ػَاهل تغزیِ ای  :هصشف کن کلسین ٍ ٍیت اهیي ، D
هصشف ثیص اص حذ ًوک ٍ هصشف صیبد قَُْ خطش اثتال
سا افضایص هی دّذ.
سیگبس  ،الکل ٍ کبفئیي  :ایي ػَاهل ثبػث اختالل دس
جزة کلسین ضذُ ٍ خطش پَکی استخَاى سا افضایص
هی دٌّذ.
کن تحشکی ٍ ػذم فؼبلیت
داسٍّب  :استفبدُ طَالًی هذت اص تشکیجبتی هبًٌذ
استشٍئیذّب ،آًتی اسیذّبی هٌیضیوی ،داسٍّبی ظذ
صشع ٍ َّسهَى تیشٍئیذ.
ثیوبسیْبی صهیٌِ ای  :پشکبسی تیشٍئیذ ،پشکبسی
پبساتیشٍئیذً ،بسسبئی هضهي کلیِ ،سٌذسم کَضیٌگ،
هطکالت کجذی هیتَاًٌذ خطش ثیوبسی سا افضایص دٌّذ.
داضتي استخَاى ثٌذی کَچک ٍ سیض ًقص
سبثقِ فبهیلی هثجت

عالئم پوکی استخوان :
ایي ثیوبسی هؼوَالً قجل اص ایٌکِ هٌجش ثِ ضکستگی ضَد

ػالهت ثبلیٌی خبصی ًذاسد ثِ ّویي دلیل آى سا "بیماری
خامًش" قشى حبظش هی ًبهٌذ.
تشخیص:
ثب آصهبیص"سٌجص تشاکن استخَاى " هی تَاى هیضاى پَکی
سا تطخیص داد.

عوارض بیماری:
 دسد هضهي
 ضکستگی ّب  :ضکستگی هْوتشیي ػبسظِ پَکی
استخَاى هیجبضذ  .هحل ّبی ضبیغ ضکستگی ضبهل
سش استخَاى ساى کِ هٌجش ثِ ثی تحشکی هفصل
لگي ٍ گبّی صهیي گیش ضذى سبلوٌذاى هی ضَد،
س ثِ
ضکستگی استخَاى ستَى هْشُ ّب کِ هٌج
خویذگی قذ ٍ قَص پطت ضذى هی گشد د ٍ ع الٍُ ثش
ایجبد ظبّش ثذ هَجت فطبس ثِ هحتَیبت ضکن ٍ
هطکالت گَاسضی ٍ تٌفسی هیگشدد.


کبّص تحشک ٍ ٍاثستگی دس فؼبلیتْبی سٍصاًِ.

پیشگیری:
ثِ هٌظَس پیطگیشی اص پَکی استخَاى تَصیِ ّبی صیش سا ثکبس
گیشیذ :
 دسیبفت سطین غزایی هٌبست کِ ػجبستست اص :
دریافت کافی کلسیم :هصشف کلسین کبفی دس طَل صًذگی،
احتوبل پَکی دس سٌیي ثبال سا کبّص هی دّذ .هصشف لجٌیبت
ثْتشیي ساُ تأ هیي کلسین است ّوچٌیي کلسین هَجَد دس
سجضیجبت ثشگ سجض تیشُ هبًٌذ کلن ثشٍکلی ٍ لَثیبی سَیب ثِ
خَثی جزة هیطًَذ.
هقذاس هَسد ًیبص کلسین (سٍصاًِ)

سي (سبل) کلسین هَسد ًیبص (هیلی گشم)
9-18

1300

19-50

1000

>51

1200

الجتِ تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ ًیبصّبی سٍصاًِ کلسین دس افشاد
هختلف هتفبٍت هی ثبضذ (ثَیظُ دس خبًن ّب ) ،ثشای هثبل دس

 اًجبم فؼبلیت ّبی ٍسصضی هٌظن ٍ هذاٍم؛
.
است ٍسصش اص سٌیي کَدکی آغبص ضَد
 20-30دقیقِ دس سٍص ٍ  3ثبس دس ّفتِ پیبدُ سٍی
،دٍچشخِ سَاسی ٍ ،سصضْبی ا یشٍثیک ٍ دٍیذى اص
ٍسصش ّبی هٌبست است  .ػالٍُ ثش ایي ّش سٍص
ٍسصش ّبیی جْت تقَیت ػعالت ضکن ٍ پطت
اًجبم دّیذ (ٍسصش ّبی ایستبدًُ ،طستِ ٍ
خَاثیذُ).
ثْتش

دٍساى ثبسداسی ، 1200 :دس دٍساى ضیشدّی  ٍ 2000 :دس دٍساى
.
یبئسگی 1500 :هیلی گشم کلسین دس سٍص هَسد ًیبص است
 .دس جذٍل صیش هقذاس کلسین ثشخی هَاد غزایی رکش گشدیذُ
هبدُ غزایی

کلسین هَجَد
(هیلی گشم)

هبست کن چشة (یک لیَاى)

340

ضیش 2دسصذ چشثی(یک
لیَاى)

285

پٌیش کن چشة ( 30گشم)

150

جهت جلوگیری از شکستگی های ناشی از پوکی

ثستٌی ٍاًیلی (ًصف لیَاى)

113

کلن پیچ (یک لیَاى)

94

استخوان چه بایذ کرد؟

ثبدام ( 30گشم)

70

 سؼی کٌیذ کوش خَد سا ساست ًگِ داسیذ ٍ قَص
ًکٌیذ.

کلن ثشٍکلی (یک لیَاى)

62

لٌذ کشدى اجسبم سٌگیي خَد داسی کٌیذ.
 اص ة

لَثیب پلَیی (سِ چْبسم
لیَاى)

50

 اجسبم سا ثِ سشػت ٍ یک ظشة ثلٌذ ًکٌیذ.

مرکز آموزشی درمانی نمازی
واح آموزز ممخحمت

"پوکی استخوان چیست؟"

ٌّ گبهیکِ جسوی سا حول هیکٌیذ اص خن کشدى ٍ

دریافت کافی يیتامیه  :Dهٌبثغ ایي ٍیتبهیي ضبهل کشُ،

 چشخبًیذى کوش خَد ثپشّیضیذ.

خبهِ ،صسدُ تخن هشؽ ٍ سٍغي کجذ هبّی است  .قشاس گشفتي دس
هؼشض ًَس خَسضیذ ثِ هذت  15-30دقیقِ دس سٍص ًیض هیتَاًذ
هَجت تَلیذ ایي ٍیتبهیي دس ثذى ضَد.

 ثیص اص یکی دٍ سبػت دس حب لت ًطستِ ٍ ثبثت
قشاس ًگیشیذ .
 ثْتش است اص کفطْبی ًشم ٍ هسطح استفبدُ کٌیذ.

سایز مًاد مغذی  :ػالٍُ ثش کلسین ٍ ٍیتبهیي  ،Dثشخی اص

 پیبدُ سٍی سٍصاًِ سا فشاهَش ًکٌیذ.

اهالح ٍ ٍیتبهیي ّب هبًٌذ آّي ،هٌیضین ٍ ٍیتبهیي  K ٍ Aثشای
سالهت استخَاى ّب الصهٌذ  .پس دس سطین غزایی خَد ایي هَاد
.
سا ثگٌجبًیذ
ثِ جبی ًَضبثِ ّبی کبفئیي داس ،اًَاع کَالّب ٍ قَُْ ،اص
ًَضیذًی ّبی طجیػی ،دٍؽ ٍ اًَاع ضشثت ّب استفبدُ کٌیذ.
 پشّیض اص استؼوبل دخبًیبت سیگبس ٍ ًَضیذى الکل

 حذاقل ّفتِ ای یکجبس ثِ ضٌب ثشٍیذ.
 هصشف لجٌیبت  ،سجضیجبت تبصُ ٍ ٍیتبهیي ّب سا اص

گزدآورندگان :

سهزا موسوی شیزاسی فزد
کارشناس ارشد تغذیه
لیال صالحی
کارشناس تغذیه
راضیه تقی ساده

یبد ًجشیذ.
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