
  پوكي استخوان چيست ؟
يك بيماري شايع استخواني است كه در آن توده استخواني به تدريج ازبين مي رود و بدون اينكه عالمت خاصي 
ايجاد كند، ممكن است با يك شكستگي در يكي از استخوان هاي بدن( مهره ها، لگن ، مچ پا يا دست ) آشكار 

پروتئيني به نام كالژن و يك ماده معدني به نام فسفات  گردد.ساختمان استخوان به طور عمده از يك ماده
سالگي افراد به حداكثر توده استخواني خود دست پيدا مي كنند.   ٢٥- ٣٠كلسيم تشكيل شده است. در سن 

ازين پس با گذشت زمان و افزايش سن در يك فرد طبيعي با تغذيه كافي هر ساله حدود چهار دهم درصد از 
مي شود. بدون اينكه مشكل پوكي استخوان بوجود آيد.اگر اين جريان طبيعي سريع تر  بافت استخواني كاسته

  اتفاق افتد ، پوكي استخوان ايجاد مي شود.
  :عوامل خطر

  جنسيت : افراد مونث در معرض خطر بيشتري نسبت به مردان هستند.
  سن: هرچه سن فرد باالتر باشد احتمال ابتال در وي بيشتر است.

  در افراد الغر احتمال بروز پوكي استخوان بيشتر است.اندازه بدن: 
  نژاد: در برخي نژادها از جمله آسيايي ابتال بيشتر است.

عوامل فاميلي: سابقه وجود پوكي استخوان در خانواده ، همچنين سابقه شكستگي در بستگان درجه يك فرد 
  ي دهد.بدون ارتباط با ضربه و يا تصادف احتمال ابتالي فرد را افزايش م

  احتمال ابتال را افزايش مي دهد.Dتغذيه: كمبود مصرف كلسيم و ويتامين 
  عادات مضر:مصرف سيگار و الكل
  مصرف دارو: كورتيكو استروئيدها

  ميزان تحرك:تحرك كمتر احتمال ابتالي بيشتر
  عوامل محيطي: درو بودن و محروميت از نور خورشيد

  عالئم:
متاسفانه پوكي استخوان تا قبل از ايجاد شكستگي يك بيماري خاموش است و فرد با وقوعشكستگي يا فشردگي 
به دنبال فشار شديد ، سقوط يا حتي به صورت خود به خود به وجود بيماري پي مي برد در واقع اولين عالمت 



تغيير شكل و انحناي ستون فقرات ،  بارز بيماري وقوع شكستگي و عالئم ناشي از شكستگي مثل درد ناگهاني ،
  است. كاهش قد و ناتواني در حركت

  :پيشگيري 
  با اصالح شيوه زندگي و انتخاب عادات صحيح مي توان از ابتال به پوكي استخوان جلوگيري كرد. 

  تغذيه: تغذيه سالم و رژيم متعادل و غني از كلسيم و ويتامينD يكي از راههاي پيشگيري
است، سبزيها، ميوه ها، حبوبات و غذاهاي دريايي بويژه ماهي بايد در رژيم غذايي است.شير،پنير، م

 مورد نياز بدن را تامين كنيد. Dروزانه گنجانده شود.با پياده روي در هواي آفتابي ويتامين 
  فعاليت بدني مناسب: ورزش منظم سبب افزايش قدرت عضالني ، تعادل ، افزايش قدرت و استحكام

كاهش احتمال زمين خوردن و شكستگي ناشي ازآنها مي شود.ورزشهايي مانند پياده روي،  استخوانها ،
آهسته، كوه پيمايي، انجام حركات هوازي با شدت ماليم ، باال رفتن از پله ها ، ورزشهاي راكتي دويدن 

اذبه كه در آنها وزن بدن توسط پاها حمل مي شود و فعاليت عضالت و استخوان ها در برابر نيروي ج
 ٣٠بار و هربار به مدت٣صورت مي گيرد مناسب ترين ورزشها مي باشند و توصيه مي شود هفته اي 

 دقيقه انجام گيرند.
 مسئول واحد مبارزه با بيماريهاي غيرواگير–طاهره بياتي 


