
                                                            3                                                                                                        1                                                                                         2       

در این بیماري توده کلی استخوان کاهش می یابـد و 

ساختارآن تغییر می کند در نتیجـه احتمـال شکسـتگی 

اســتخوان هــا افــزایش مــی یابــد. در جریــان پــوکی 

ــادل  ــتخوان تع ــب اس ــاخت و تخری ــین س ــود ب موج

استخوان به هم می خورد. به این ترتیب کـه سـرعت 

تخریب استخوان از سرعت تشکیل استخوان بیشتر می 

 شودو در نتیجه توده کلی استخوان کاهش می یابد.

در اثر پوکی استخوان ، استخوان هاي بیماربه تـدریج 

متخلخل و کـم دوام و شـکننده مـی شـوند و  در اثـر 

ی که روي استخوان هاي طبیعی اثري ندارند  فشارهائ

 به راحتی می شکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگیري

روند پوکی استخوان اولیه در زنان بعـد از یائسـگی و 

شود. البتـه پـوکی  در مردان با افزایش سن تسریع می

ایجاد نمی شود و  سن استخوان فقط در نتیجه  افزایش

علل متعددي در ایجاد آن نقش دارنـد. بـا توجـه بـه 

حداکثر توده استخوانی در نوجوانان  و بالغین جـوان 

ــین  ــب و همچن ــامین دي مناس ــیم  و ویت مصــرف کلس

تمرینات ورزشی  و  تعـدیل سـبک زنـدگی (کـاهش 

اســتفاده از کــافئین ، ســیگارو الکــل) مــداخالتی رادر 

پوکی اسـتخوان ، شکسـتگی کاهش خطر براي ایجـاد

هاو ناتوانی هاي  همراه آن در دوران بعدي زنـدگی 

 کند. ایجاد می

پوکی استخوان ثانویه در نتیجه داروها یا دیگر شرایط 

وبیماري هائی که متابولیسم اسـتخوان را تحـت تـاثیر 

 قرار می دهد ایجاد می شود.

 علت پوکی استخوان

بازسازي طبیعی استخوان در بالغین طوري است که تا  

ــود دارد.  30 ــوده اســتخوانی وج ــزایش ت ســالگی اف

وراثت ، نوع تغذیه، سن ، عادت هـا و شـیوه زنـدگی 

مثل مصرف سیگار ، قهوه و الکل و نیـز میـزان فعالیـت 

هاي فیزیکی در حجم توده استخوانی و ایجاد پـوکی 

 استخوان نقش دارند.

ی استخوان معموال در افراد مسن رخ مـی اگر چه پوک

دهد  ولی شروع  بیماري  معموال از سنین میانسالی می 

 باشد. 

 عوامل خطر ساز

زنان سفید پوسـت الغـر وبـا جثـه کوچـک بیشـتر در 

 معرض خطر ابتال به پوکی استخوان قرار دارند.

عوامل تغذیه اي نیز در بـروز پـوکی اسـتخوان نقـش 

شامل کالري کـافی و ویتـامین و دارند . رژیم متعادل 

مواد معدنی ضـروري (نظیـر کلسـیم و ویتـامین دي ) 

 براي حفظ استخوان الزم هستند. 

ویتامین دي براي جذب کلسیم و معدنی شدن طبیعی 

 استخوان الزم است.

قالـب  ،هم چنین هنگامی که فعالیت بیمار به دلیل فلج

تخریـب  گچی و بی حرکتی عمومی کاهش می یابـد

استخوان سریع تـر از تشـکیل اسـتخوان صـورت مـی 

 ید.آگیرد و در نتیجه پوکی استخوان به وجود می 
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 تشخیص

با پرتونگاري معمولی می توان پوکی استخوان را  -1

تشخیص داد. البته  زمانی از این روش مـی تـوان 

درصد تـوده اسـتخوانی  40تا25استفاده کرد که 

 از دست رفته باشد.

تشـخبص پـوکی اسـتخوان  سـنجش بهترین راه   -2

 می باشد.     DXAتراکم استخوان به روش 

 درمان

رعایــت رژیــم غــذائی متعــادل و سرشــار از کلســیم و 

ــ ــدگی و ب ــر زن ــامین دي در سراس ــوص در ه ویت خص

نوجوانی و حوالی بلوغ و میانسـالی  از اتـالف امـالح 

 کند. استخوانی جلوگیري می

سه لیـوان شـیر کـم براي این منظور شما باید روزانه  

چرب یا  سایر غـذاهاي سرشـار از کلسـیم مثـل پنیـرو 

 لبنیات مصرف کنید.

در صورتی که نیاز به مصرف کلسیم به صورت  مکمـل 

وجود داشته باشـد بهتـر اسـت قـرص هـاي  کربنـات 

 کلسیم همراه غذا مصرف شود.

عوارض جانبی شایع مکمل هاي کلسیمی شامل نفـخ و 

 یبوست می باشد.

روز یـا  ورزش هاي ایروبیک مثل پیاده روي سهانجام 

دقیقـه توصـیه مـی  30تـا 20بیشتر در هفتـه هـر بـار 

شود.انجام این ورزش ها همچنین به حفظ تعادل شما 

کمک می کند و احتمال زمـین خـوردن و شکسـتگی 

 استخوان را کاهش می دهد.

 مالحظات مربوط به سالمندي

سالمندان به علت خطرات محیطی ،اخـتالالت عصـبی 

عضالنی ، کاهش حس اندام ها  وواکنش هـاي قلبـی 

عروقی و نیز عوارض داروئی بیشتر زمین می خورنـد . 

در این افـراد اهمیـت تدوین برنامه مراقبتی پیشگیري 

مــثال محــیط خانــه بایــد از نظــر عوامــل بــالقوه  دارد.

اتاق هـاي درهـم و خطرناك  مثل قالی هاي متعدد ، 

ــود و   ــی   ش ــین بررس ــف زم ــباب روي ک ــرهم و اس ب

 محیطی سالم و امن فراهم شود.

راه پله باید نور کافی و نرده هاي محکم  داشته باشـد 

تا از سـقوط جلـوگیري شـود و میـزان شکسـتگی هـا 

 کاهش یابد.

  

 

 

 

 ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 پژوهشی و درمانی فیروزگرمرکز آموزشی ، 
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