پوکی استخوان چیست؟
پوکی استخوان یا استتووپوز  Osteoporosisبت عنیتی
کم شتنن رتواکم استتخوان است کت بتنل ان قن تتن
استخوان کتم شتنو ز شتدیینو عد توش ز شتدیینو شتنن
استخوان عوجب عد توش اتتاتان بتوز شدستتیی ش قن
بد تو شوش .پوکی استخوان عناوالٌ بتن یج پد وف عددین
ز هدچ عالعتی ا خوش بوز لادنهن را زتتی ک شدستتیی
بوجوش عداین.
پوکی استخوان عدتوالن ش هو استخوالی ا بنن ایجاش شوش
زلی عناوال ش ستون عهوو ،لیت ،،عتچ شست ز شلتنو هتا
بد تو شینو عد وش.
عالئم و درمان پوکی استخوان چیست؟
پوکی استخوان بداا ی اس ک کتاه رتواکم استتخوان،
کاه استتکدا قن ز ش لتدجت ضتند ز سست شتنن
استخوان ها ا ب با عی قز ش .ای ،بداا ی ش عات عیجتو
ب استخوان های سو اخ سو اخ غدولوعتالی عتی شتوش کت
عالین اسفیج عی روان قلها ا ف ا شاش .ای ،اختالن استدت
بنن باعث رکتدت فتت ،استتخوان هتا ز شدستتیی هتای
عتننش ش استخوان ها عی شوش .ش ای ،بداتا ی استتخوان
لس ت ب ت ی ت استتتخوان عتتاشی رتتواکم کاتتتوی شا لتتن.
استخوان ش تال لوعان شاع پوزرود ،،کتالنن ز کتستدم
عی شوش ک هایی باعث استکدا استخوان ها عتی شتوش.
استخوان هایی ک شچا بداا ی پوکی استخوان عی شوش با
کوچدتوی ،قسدب شینگی عی شدیین ،قستدب شیتنگی هتا
ک ش تال عاشی باعث شدستیی استخوان لاتی شتنلن.
شدستیی هم عی روالن ب صو رتو (عثت شدستتیی
لی )،باشن هم شدستیی خوش ز ل شتنو (عالینشدستتیی
ف ا ی ستون فقوا ) عی شوش .ستون فقتوا  ،لیت ،ز عتچ

شس لواتی ا بنن هستین ک ش اثو پوکی استخوان عتی
شتتدیین ،اگتتو چ ت شدستتتیی استتتخوان لاشتتی ا پتتوکی
استخوان رقوی ا ش هو استخوالی عاد ،اس بوجوش بدایتن.
ا قلجا ک پوکی استخوان یت بداتا ی رتواکم استتخوان
اس ت  ،عادتت ،اس ت عوجتتب شتتوش عهتتوو بتتوای ج تتوان
یدپا چیی ساختا ی ستون فقوا  ،ضند شوش ز عیجو ب
بوز عالئم گوشی کاوگوشش .
عالئم
بداا ی پوکی استخوان عاد ،اس را چینی ،شهت بتنزن
هدچ عالئای باشن ،یوا را عالی ک استخوالی ل دین ،ایت،
بداا ی باعث بوجوش قعنن هدچ ل ال ای لای شوش .عتالزو
بوای ،،بنضی ا شدستیی استوسی ستون فقتوا لاشتی ا
پوکی استخوان را چینی ،سان ر خدص شاشو لاتی شتولن،
یوا باعث بوجوش قعنن هدچ عالیای لای شولن .ا ایت ،ز،
عاد ،اس بداا ان را عالی ک ا ی شدستیی استخوان
ش شلا لج ل ولن ،عتوج پوکی استخوان ل ولن .ل ال ک
عاوعا با ای ،شدستیی هتای ظتاهو عتی شتوش ،ش ش است .
عک ش ش ب عک شدستتیی بستتیی شا ش .عالئتم پتوکی
استخوان ش بد ،عوشان ع اب عالئتم پتوکی استتخوان ش
بد ،لان اس .شدستیی ستون فقتوا (عهتوو هتا) باعتث
ش شی عیت و شولنو اس ا کاو را پهتوها گستتو پدتنا
عی کین .با گذش عان ،شدستتیی هتای عتتوالی ستتون
فقوا عیجو ب کاتوش ش عتمع ،ز هاچیتد ،کتاه تتن ز
خادنگی ستون فقوا ب شلد ل ز خوش شتنن عهتوو هتا
عی شوش .ل ز خوش شنن ستون فقوا باعث عی شتوش کت
فوش ش لاتد کاو شچا تو شوش ک اصتوال ش بتد ،افتواش
سالخو شو ع اهنو عی شوش.تو کاو کت بت ست ،ا ر تا
شا ش اغتب پس ا پوکی استخوان ایجاش عتی شتوش ز عیجتو

ب ضن استخوان های ستون فقوا شتنو ،رتا تتنی کت
استخوان ها یا رو بوعی شا لن ز یا ف وشو عی شولن.
پوکی استخوان باعث بوجوش قعنن شدستیی های لاشتی ا
ف ا ش تد ،او فت ،یا عد ،ختو شن بوجتوش عتی قیتن.
شدستیی ای ک ش طون فنالد های ز عوو بوجتوش عتی
قیتتن شدستتتیی ف تتا ی یتتا صتتنع جمئتتی لاعدتتنو عتتی
شولن.بوای عثان بنضی ا عتوا ش شدستتیی لیت ،لاشتی ا
عد ،خو شگی اس  .ش صو ابتال ب پوکی استخوان ،بتا
ی لدم ختو شن ز عتد ،ختو شن جمئتی لدتم فتوش شچتا
شدستیی لی ،عی شوش .شدستتیی هتای لیت ،هاچیتد،
پس ا عا جواتی ب تا ز ب کینی به وش پدتنا عتی
کیین ،یوا استخوان بت ختوبی به توش پدتنا لاتی کیتن.ش
بداا ی پوکی استخوان با ا بد ،فت ،استخوان های کت
پا  ،بداا شچا ش ش ک پا عی شوش.
تشخیص
عدستت وشا ی بتتا اشتتن ایدتتس باعتتث ر تتخدص پتتوکی
استخوان عی شوش ،یوا استخوان هایی ک شچا پوکی شنو
الن لس ب استخوان های عاشی با ی رو ز س رتو بت
لظو عی سین .عتاسفال  ،زتتی ق عای عدتس بتوش ای بتا
اشن ایس پوکی استخوان ا ر خدص عی شهتن ،تتنات
 ۰۳ش صن ا استخوان رکتد پدنا کوشو اس  .عالزو بوای،،
اشن های ایدس ب خوبی رواکم استتخوان ا ل تان لاتی
شهین .ا ای ،ز ،ظاهو استخوان ش عدس بوشا ی بتا اشتن
ایدس رک راثدو عدمان لتو شهی اشتن ایدتس تتوا عتی
گدوش .ق عای  DXAلدم عاوعا رواکم استخوان ش لیت،،
ستون فقوا ز ساعن ا عی سیجن .ای ،ق عای بتد ،پتیج
را پالمشو شتدق طتون عتی ک تن ،بداتا ش عنتو رتاب
بسدا کای توا عی گدوش (کاتو ا ی شهم را یت صتن

عدمان راب
اس .

عدس بوشا ی با اشن ایدتس) ز کتاعال شتدت

درمان
بداا ی پوکی استخوان ش لان بد تو ا عوشان شتای عتی
باشن .ای ،بداا ی عناوال رتا عتان بتوز شدستتیی بوتو
عثان ش لی ،،ستون فقوا  ،عچ شست زعهتوو هتای کاتو
عالیم خاصی لنا ش ،اعا اههتایی بتوای جتوگدوی ا پتوکی
استخوان زجوش شا ش .اگتو شتاا جتمز افتواشی هستتدن کت
عواع خوو ابتال ب ای ،بداا ی ا شا ین بهتو ا ز های
جتوگدوی استفاشو کیدن .ش عان پوکی استتخوان بتا تتو
ز ...ب عیظتو پد تیدوی ا ایجتاش شدستتیی
شا ز ،ز
صو عتی گدتوش ،بهتتو است بتا ع تاهنو عالیتم پتوکی
استخوان ب پمش عواجن کیدن ز ش صو با شا ی بایتن
ز پوکی استتخوان یدتی ا
رک لظو پمش باشدن .ز
بکث های ش عالی اس ک بسدا عو ش روج بداتا ان عتی
باشن.
زتتی سابق پمشدی عیاسب ،عنایی ز ق عای ا ر خدصی
بنس قعنلن ز ر خدص ازلد صو گوف  ،ش عان پتوکی
استخوان ب خوبی الجا عتی شتوش .ش عتان عاوعتا شتاع
قعو ش عو ش عصوف عتواش غتذاییر نیم غتذایی ،ز
(ش صو ل وش شدستیی) ز شا ز عی شوش .هنف ا ش عان
پوکی استتخوان جتتوگدوی ا شدستتیی است  .ش ابتتنا،
قعو ش عتو ش جتذ کتستدم ز زیتتاعد D ،عیاستب ز
هاچیتتد ،رغذیت کتتتی عیاستتب ضتتوز شا ش .ش صتتو
ز ریاسب التنا لدتم بتوای تفت
صالتد پمش  ،ز
رواکم استخوان ز کاه اتتاان عد ،خو شگی رجویم عی
شوش.
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جلوگیری
ب عیظو جتوگدوی ا پوکی استتخوان عتواعتی کت بتوای
سالم لی شاشت ،استخوان ها ش طون عاو ضوز ی هستین
ا عای کیدن ،ای ،عوعان ا توا یو عی باشین:
 عصوف کتسدم کافی
 عصوف زیتاعد D ،کافی
عیظم
 ز
عوشان ز لان ک بد ۵۱ ،را  ۱۳سان س ،شا لن ز الت بت
 ۵۳۳۳عدتی گو کتسدم لدا عین هستین .زتتی س ،لان ا
 ۱۳سان بد تو ز عوشان ا  ۰۳سان بد تو شتن ،بایتن ایت،
عدمان ب  ۵۰۳۳عدتی گو افمای پدنا کین .ش صو ری ک
لای روالدم با نیم غذایی خوش کتسدم عتو ش لدتا ختوش ا
راعد ،کیدن ،عدا های کتسدم ا عصوف کیدتن .زیتتاعد،
شی باعث به وش روالایی بنن ش جتذ کتستدم عتی شتوش.
بسدا ی ا افواش بتا تتوا گتوفت ،ش عنتو لتو خو شتدن
کتوشن باعتث
زیتاعد ،شی خوش ا راعد ،عتی کییتن.ز
عی شوش ک استخوان هتای عکدتم رتوی شاشتت باشتدن ز
ش هتو
باعث جتوگدوی ا پوکی استخوان عی شتوش .ز
سیی بوای شاا عفدن اس  ،اعا اگو زتتی جوان هستتدن بت
کوشن
کیدن ز ش سواسو لنگی ز
صو عیظم ز
ا اشاع شهدن ،بد رو بوای شاا کا ایی شا ش.
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