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 ون اعتخَاى اعتحىبم ، (osteoporosis) اعتخَاى یپَو یوبریث در

 يیتز هْن. بثذی یه ؼیافشا اعتخَاى یؽىغتگ خغز جِیدرًت ٍ ؽذُ

 افزاد ٍ سًبى در یبئغگی اس ثعذ يیعٌ در یاعتخَاً یّب یؽىغتگ علت

 یپَو اس یًبؽ اعتخَاى یّب یؽىغتگ. اعت اعتخَاى یپَو هغي،

 دعت هچ ٍ فمزات عتَى یّب هْزُ ، راى اعتخَاى در اغلت اعتخَاى

 اعتخَاى یپَو اثز در اعت هوىي یّزاعتخَاً یٍل ، افتذ یه اتفبق

 یه راى، اعتخَاى ضُیثَ اعتخَاى یّب یاسؽىغتگ یثعض. ثؾىٌذ

 .ؽًَذ یدائو تیهعلَل ثبعث تَاًٌذ

 خاموش  یماریب

 هعوَال زایس ، ؽَد یه اعالق شیً "خبهَػ یوبریث " اعتخَاى یپَو ثِ

 اعتخَاى هی وِ یهَلع تب دّذ یه اداهِ خَد ؾزفتیپ ثِ عالهت ثذٍى

 فمزات عتَى هْزُ چٌذ بی هی ٌىِیا بی ، ثؾىٌذ راى اعتخَاى هثل ،ثلٌذ

 عتَى در ّب هْزُ یؽىغتگ. ؽًَذ یفؾزدگ دچبر یؽىغتگ اثز ثز

 عالهت ٌىِیا بیٍ ثبؽذ ّوزاُ پؾت ذیؽذ درد هی ثب تَاًذ یه فمزات

 لَس ثقَرت ؽىل زتغیی بی ٍ ؽَد وَتبُ وبریث لذ جیثتذر ٍ ًذاؽتِ یبدیس

 ؽىٌٌذُ چٌبى ّب اعتخَاى ، اعتخَاى یپَو ثزاثز. ؽَد ظبّز پؾت در

 يیثشه افتبدى هثل هختقز ضزثِ هی ثب بی ٍ خَدثخَد ثغَر وِ ؽًَذ یه

 عزفِ یحت بی ٍ بیاؽ ثلٌذوزدى ٍ ؽذى خن زیًظ یهعوَل حزوبت بی ٍ

 .ؽىٌٌذ یه وزدى

  استخوان یپوک علل

 ؽذى عبختِ ثَدى یًبوبف ، اعتخَاى یپَو جبدیا هْن عَاهل اس یىی

 . اعت یًَجَاً ٍ یوَدو دٍراى در اعتخَاى

ون ؽذى تَلیذ اعتزٍصى عبهل هْوی در اس  ،در عٌیي ثعذ اس یبئغگی

رهَى ًَیش همذار ّ هزداى در تَدُ اعخَاى در سًبى هیؾَد. دعت دادى 

تذریج ًِ ثب عزعت رٍ ثِ ثِ ثعذ اس عٌیي هتَعظ عوز  ّبی هزداًِ 

، وبّؼ ایي َّرهًَْب در هزداى ، احتوبل اس دعت دادى  وبّؼ هیگذارد

 عبل را افشایؼ هیذّذ. 50اعتخَاى ثعذ اس عي 

 

 

اس  عَاهل ثغیبری اس ثیوبریْب ، تغذیِ ًبهٌبعت ، هقزف دارٍّبی خبؿ 

 سهیٌِ عبس پَوی اعتخَاى هیجبؽذ.

 : ُایماریب

یىی اس ثیوبری ّبیی وِ هٌجز ثِ پَوی اعتخَاى هیؾَد تَهَر یب (1 

ذ اعت. ایي غذد ثغیبر وَچه در پؾت غذُ ئیپبراتیزٍپزوبری غذد 

ذ  لزار دارد ٍ در حبلت عبدی ّزهَى ّبی هفیذی را ثزای ثذى ئیتیزٍ

 تَلیذ هیىٌذ.

ذ در هزاحل اٍلیِ ثذٍى ئیپزوبری غذد پبراتیزٍ بسیار توجه داشته باشیذ

عالهت ثَدُ ٍ در ثغیبری اس هَارد یب ثِ عَر تقبدفی وؾف ؽذُ یب ثعذ 

ی هزاحل ثذخیوی غذد پبراتیزٍییذ ٍ یب ؽىغتگی ّبی ؽذیذ ثذًجبل اس ع

 ثٌبثزایي:  تؾخیـ دادُ ؽذُ،آى 

در َىگام َرگًوٍ کاَش يزن شدید ي بدين علت ، بٍ پسشک مراجعٍ 

کردٌ ي پس از اوجام آزمایشات غدد پاراتیريئید ي تیريئید از سالمت 

 اطمیىان حاصل کىید.   ایه غدد

 بیماری َای گًارشیهزتجظ ثب پَوی اعتخَاى ،  ْبیثیوبریدیگز اس : (2

افزادی اعت ثِ خقَؿ سخن ّبی گَارؽی اعت. ثِ تبسگی وؾف ؽذُ 

ثِ عَر هشهي تحت درهبى ثب دارٍّبی وبّؼ دٌّذُ اعیذ هعذُ ثِ  وِ

ثِ پَوی اعتخَاى هجتال ؽذُ اًذ سیزا در ایي  ثَدًذ امپرازيلخقَؿ 

در افزاد  چٌیي هَاردایي ٍ  هی یبثذثیوبراى  جذة ولغین ثغیبر وبّؼ 

 اعت. ؽذُ ذُید ثغیبر جَاى ّن فزاٍاى

 ٍ یجٌغ یّب َّرهَى ثِ هزثَط هؾىالت ثز عالٍُثِ عَر ولی 

 یّب یوبریث در ، یرٍاً یاؽتْبئ یثٍ  خَردى غذا ثِ هزثَط اختالالت

 یپَو جبدیا خغزًیش  یغویرٍهبت ٍ یخًَ ، یگَارؽ ، غذدی ،یىیصًت

 ثبعث سٍدرط یبئغگی ٍ زرطید ثلَغّوچٌیي . اعت بدیس اعتخَاى

 هَجَد اعتزٍصى َّرهَى یووتز هذت سًبى يیا ثذى در وِ ؽًَذ یه

 .ؽَد یه بدیس ّب آى در اعتخَاى یپَو خغز جِیًت در ٍ ثبؽذ

 

 

 

 

 

 ست؟یچ استخوان یپوک

 خاموش یماریب

 استخوان یپوک علل

 ساس نهیسمعوامل 

 ضیتشخ

 پیشگیزی

 قابل توجه  عموم مردم
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عیگبر وؾیذى،  ی، عَالً ثَدى یثغتز ٍ تحزن یث یسًذگ

اس دیگز  ًَؽبثِ ّبی الىل دار ٍ ّبی گبس دارًَؽبثِ ًَؽیذى دائن 

 هیجبؽذ.عَاهل سهیٌِ عبس پَوی اعتخَاى 

 :استخوان یپوک ضیتشخ 

 ، یپشؽى عَاثك ٍ حبل ؽزح گزفتي ، اعتخَاى یپَو ـیتؾخ یثزا

 یه السم اعتخَاى تزاون عٌجؼ ٍ ادرار ٍ خَى ؾبتیآسهب ، ٌِیهعب

 وِ ؽَد یه ذُیپزع یعئَاالت ، یپشؽى عَاثك ٍ حبل ؽزح در. ثبؽٌذ

 .وٌٌذ هؾخـ را اعتخَاى یؽىغتگ ٍ یپَو یثزا خغز عَاهل ٍجَد

 عتَى در ؽىل زییتغ بی ٍ ؽذُ وَتبُ یٍ لذ بی ، داؽتِ ووزدرد وبریث اگز

 تب زدیگ یه فَرت ىظیا اؽعِ ثب یثزدار عىظ ، ثبؽذ دادُ رخ فمزات

 عىظ یٍل. ؽَد یبثیارس فمزات عتَى در اعتخَاى یپَو عَارك

 هزاحل در را اعتخَاى یپَو یوبریث تَاًذ یًو ىظیا اؽعِ ثب یثزدار

 ٍ اعتخَاى تزاون ووجَد سٍدرط ـیتؾخ یثزا. دّذ ـیتؾخ اٍل

. جبؽذیه اعتخَاى تزاون عٌجؼ اًجبم راُ يیثْتز ، اعتخَاى یپَو

 ـیتؾخ یثزا ىظیا اؽعِ ثب یعىغجزدار ٍ ادرار ٍ خَى ؾبتیآسهب

 .ثبؽٌذ یه وٌٌذُ ووه اعتخَاى یپَو ِیثبًَ علل

 

 پیشگیزی کنیذ:  

فحیح هبًٌذ تغذیِ هٌبعت  : هقزف هٌبعت غذاّبی  یسًذگ رٍػثب  

ٍرسػ تب حذ  ٍ یلولغین دار ٍ عذم هقزف ًَؽبثِ ّبی گبس دار ٍ الى

اًجبم  سیبدی هیتَاى اس  پَوی اعتخَاى جلَگیزی ًوَد ٍ ّوچٌیي ثب 

ثِ  ، عبل 1حذالل ّز  ٍ چه آح هغتوز آسهبیؾبت دٍرُ ای عالهت

اعتخَاى ٍ  ثغیبری اس ثیوبری ّبی هشهي َوی اس ٍجَد پ هیتَاى راحتی

 دیگز هغلع ؽذُ ٍ لجل اسٍخین ؽذى ثیوبری درهبى را آغبس ًوَد.

 

 در ٌّگام هصرف هکول ّای کلسین تَجِ تِ ایي ًکات ضرٍری است:

 فاکتَر ّای هَثر هثل سي ٍ جٌسهصرف طثق ًظر پسضک تر اساس 

 هصرف هایعات زیاد در طَل رٍز

 تحرک تدًی ٍ ٍرزش تسیار 

ساعت فاصلِ تا هکول ّای آّي ، زیٌک، رٍی ٍ  2داضتي حداقل 

 ٍ آًتی اسید ّا اسید هعدُ هاًٌد اهپرازٍلدارٍّای کاّص دٌّدُ 

 

 

 

 

 کتاب -رفراًس هطالة: ٍب سایت رسوی اًجوي رٍهاتَلَشی ایراى

 فارها راىیا

www.iranianra.org 

 

 یهاشم ژاله دکتز : تهیه کننذه

 شهزستان بوانات دارو و غذا زیمذ

 07523222182-07523223275: تواس تلفي

 تَاًات ضْرستاى درهاى ٍ تْداضت ضثکِ یکیالکترًٍ آدرس

http://bavan.sums.ac.ir/bavanat.html 
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 :هیتغذ

 ، استخوان رفتن ازدست رساندن بحداقل و سالمت حفظ یبرا 

 ، میکلس ، جاتیسبز ، وهیم یکاف مقدار یحاو دیبا ییغذا میرژ

 یپوک از یریشگیپ یبرا ماده نیمهمتر. باشد K نیتامیو و د نیتامیو

 گرم یلیم 1000 روزانه متوسط طور به.  است میکلس ، استخوان

 که یا ائسهی زنان. است هیتغذ قیطر از بدن ازین مورد میکلس

 موجود ها آن میرژ در میروزکلس در گرم یلیم 1200یکاف باندازه

 پزشک نظر ریز  مکمل بشکل د نیتامیو و میکلس خوردن ، ستین

 مواد.باشد یم کننده کمک ران استخوان یشکستگ از یریشگیپ یبرا

 با جاتیسبز ، چرب کم یلبن مواد: از عبارتند میکلس یحاو ییغذا

 آزاد ن؛یسارد یماه ، شلغم ، یبروکل کلم مثل رهیت سبز یها برگ

 شده اضافه میکلس ها آن به که یهائ یدنینوش و ایسو ، آال قزل و

 ریسا. باشد یم میکلس گرم یلیم 400 یحاو ریش وانیل کی.باشد

 طرف از.دارند ادیز میکلس زین کشک و ریپن و ماست مثل یلبن مواد

 تجاوز زین روز در گرم یلیم 2500 از دینبا میکلس مصرف گرید

 هر. کند جادیا هیکل سنگ تواند یم میکلس ادیز ریمقاد رایز ، کند

 استفاده میکلس قرص از کمتر دیبا دارد، هیکل سنگ سابقه که یکس

 و کرده نیتام غذاییمواد از را خود ازین مورد میکلس نیشتریب و کند

 .کند مصرف ادیز هم ادیز عاتیما

 مصزف داروهای خاص:

 دارٍّای ضد اًعقاد  )ّپاریي(

 دارٍّای ضد تشٌج 

 سیکلَسپَریي ٍ تاکزٍلیوَس

 دارٍّای شیوی درهاًی

 کَرتَى ّا

 لیتیَم

 هتَتزٍکسات

 بِ هدت طَالًی تغذیِ اس راُ ٍریدی 

 تیزٍکسیي )قزص تیزٍئید(

)هصزف هکول  ٍ آًتی اسیدّای آلویٌیَم دار  اهپزاسٍلٍ  

 در ایي افزاد ضزٍری هیباشد(. پششک ًظز تحتکلسین 


