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  پوکی استخوان چیست ؟

وبه زبان ساده تر استخوان توخالی تر می  بیماري است که در آن چگالی و توده ي استخوانی کاهش می یابد

نمونه استخوان می باشد 2شکل زیر .خطر شکستگی آن ها افزایش می یابدبا ضعیف شدن استخوان ها . شود

همانگونه که اشاره . داراي پوکی استخوان و در سمت چپ بدون پوکی استخوان می باشدکه در سمت راست 

  .شد و در شکل نیز دیده می شود استخوانی که دچار پوکی می باشد توخالی می باشد

  
  خوان                                                         استخوان نرمالپوکی است                  

کاهش چگالی و توده ي استخوان آرام و تدریجی رخ می دهد و اغلب عالئم آن تا وقتی که اولین شکستگی 

بیشترین شکستگی هاي مربوط به پوکی استخوان در ران ، ستون مهره ها و مچ .رخ دهد دیده نمی شود

  .این شکستگی ها بویژه در ران و ستون مهره ها با افزایش سن شایع تر می شود.دست رخ می دهند

  
شکستگی هاي ستون هاي مهره ها عواقبی همچون کاهش قد ، پشت درد هاي شدید و شکل بد قامت 

  .از دست رفتن زندگی مستقل می شود به جراحی دارد و احتماال منجر بهشکستگی ران اغلب نیاز .دارد

 شکستگی ها معمول
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سالگی رسیده است در حالیکه  35سن ابتال به این بیماري در بین زنان ایرانی به شدت کاهش یافته و به 

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که .سالگی می باشد 75میانگین سن ابتال به این بیماري در جهان 

 .ردان در طول زندگی خود با خطر ابتال به پوکی استخوان مواجه انددرصد از م 10درصد از زنان و  40حدود 

درصد از  44درصد از زنان و  47آماري اخیرا از سوي وزارت بهداشت اعالم شد که با توجه به آن حدود 

 70تا  20درصد از افراد  5سال در ایران دچار کمبود تراکم استخوان می باشند و حدود  50مردان باالي 

  .به پوکی استخوان مبتال می باشند سال

سال در  75درصد از زنان باالي  90سال و  45اطالعات دیگري حاکی از آن است که نیمی از زنان باالي 

اخبار خوب براي این بیماران این است که پوکی استخوان اکنون . ایران به پوکی استخوان مبتال هستند

ی از تغییرات سبک زندگی و درمان هاي پزشکی مناسب می ترکیب باداراي درمان هاي خوبی می  باشد و

آنها داراي اعصاب و . در بدن موجود زنده استخوان ها بسیار حیاتی می باشند.توان از شکستگی ها دوري کرد

سلول هاي استخوانی داراي عمر محدودي می باشند و با پیر شدن این سلول ها ، .رگ هاي خونی می باشند

  .جایگزین این سلول ها می شوندسلول هاي جدیدتري 

  :اعمال اصلی استخوان ها در بدن 

 حمایت ساختاري از بدن 

 محافظت از ارگان هاي حیاتی همچون قلب 

  جایی که سلول هاي خونی در آنجا تولید می شوند ( ایجاد محیطی به نام مغز استخوان( 

 منبع ذخیره اي براي مواد معدنی همچون کلسیم 

  ی چیست ؟اوج توده ي استخوان

سالگی فرایند رشد استخوان ها کامل می شود و فرد به اوج توده ي استخوانی می  25تا  20تا حدود سن 

اوج توده ي استخوانی به طور مشخص توسط فاکتور هاي ژنتیکی تعیین می شوند اما عوامل دیگري . رسد

افراد وقتی مسن می  .می گذارندهمچون تغذیه ، فعالیت جسمانی و بیماري نیز بر روي استخوان ها تاثیر 

  . شوند کمتر قادرند که بافت استخوانی که از دست می دهند را جایگزین کنند
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در زنان نسبت از دست رفتن بافت استخوانی به طور قابل توجه اي بعد از یائسگی افزایش می یابد که این 

مردان نیز مشکالت از دست رفتن بافت . می باشد) هورمون جنسی در زنان ( ناشی از تولید نشدن استروژن 

  .استخوانی را تجربه می کنند اما نسبت از دست رفتن استخوان در زنان بیشتر می باشد

  تشخیص

با این وجود این بیماري در افراد . ی براي پوکی استخوان دارندیسال خطر باال 60زنان و مردان بیش از 

وکی استخوان بدون سرو صدا و آرام می باشد عالئم واضحی به به علت اینکه پ.جوانتر نیز می تواند دیده شود

اما می توان با بررسی فاکتورهاي خطر در معرض خطر بودن را . جزء شکستگی از خود نشان نمی دهد

  .تشخیص داد و به دکتر مراجعه کرد تا آزمایشات دقیق تر انجام شود

  
  :فاکتورهاي خطر

این دلیلی . تدریجی و بدون درد می باشد پس عالئم مشخصی نداردبخاطر اینکه از دست دادن استخوان 

اغلب اولین نشانه ي پوکی استخوان شکستگی می .است که پوکی استخوان را بیماري خاموش می نامند

همانگونه که اشاره شد با شناخت فاکتور هاي خطر می توان خطر را پیش بینی کرد و از عوارض . باشد

  .جلوگیري کردبیماري 

  :ه طور کلی فاکتور هاي خطر در دو دسته ي جداگانه قرار می گیرندب

 فاکتور هاي خطر تغییر ناپذیر 
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 فاکتور هاي خطر قابل اصالح 

  :فاکتورهاي خطر تغییر ناپذیر 

این فاکتور ها مشخص می کنند که یک شخص در خطر باالیی براي پوکی استخوان است و برخالف 

  .د باید این فاکتور ها را به خوبی بشناسنداآنها را تغییر داد اما افرفاکتورهاي قابل اصالح نمی توان 

  سال یا بیشتر رخ می دهد که این ناشی از ضعیف  50اکثریت شکستگی هاي ران در افراد : سن

 .شدن استخوانی است که در فرایند پیر شدن در همه ي افراد رخ می دهد

  شت سر گذاشته اند در خطر پوکی استخوان زنان  و بویژه آنهایی که یائسگی را پ: جنسیت 

  )هورمون جنسی زنان ( دلیل این امر این است که در این افراد تولید استروژن  می باشند

این هورمون از استخوان سازي حمایت می کند و تضعیف استخوان ها را به تاخیر . متوقف می شود

درصد  22تا  13در حالی که در مردان درصد می باشد  50تا  40شکستگی در زنان بین . می اندازد

  .می باشد

  سابقه ي شکستگی در استخوان هاي والدین در ارتباط : سابقه ي خانوادگی ابتال به پوکی استخوان

 .با افزایش خطر شکستگی در فرزندان می باشد

  درصد  86در فردي با سابقه ي شکستگی قبلی احتمال شکستگی دیگر تا : داشتن شکستگی قبلی

 .افزایش می یابد

 برداشتن رحم بویژه اگر همراه با برداشتن تخمدان ها باشد احتمال خطر : برداشتن رحم / یائسگی

زنانی که یائسگی را پشت سر گذاشته اند و همچنین زنانی که . پوکی استخوان را افزایش می دهد

 .شیار باشندتخمدان هاي خود را برداشته اند باید در مورد سالمتی استخوان هایشان هو

  این داروها بویژه در بیماران آسمی و افراد : مصرف طوالنی مدت انواع داروهاي گلوکوکورتیکوئیدها

 .استفاده می شود که خطر پوکی استخوان را افزایش می دهندداراي روماتید آرتریت 

  اي توخالی  روماتید آرتریت و بیماري هاي غددي می توانند باعث ایجاد حفره: بعضی از بیماري ها

منجر به باال رفتن هورمون ) باال بودن تیروئید ( به طور مثال هیپرتیروئیدیسم . در استخوان ها شوند
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پاراتیروئید می شود که این هورمون ها نیز به سلول هاي استخوانی عالمت می دهند تا کلسیم را از 

 .استخوان به خون آزاد کنند

 مشابه کمبود استروژن در زنان که خطر پوکی استخوان :  پائین بودن هورمون هاي جنسی در مردان

را خطر پوکی استخوان ) مثل تستوسترون ( را افزایش می دهد در مردان نیز کمبود آندروژن ها 

  .افزایش می دهد

  :  فاکتور هاي خطر قابل اصالح

ترتیب احتمال پوکی همانگونه که اشاره شد این فاکتور هاي خطر را می توان کنترل و کاهش داد و بدین 

  .استخوان و شکستگی ناشی از آن را کاهش داد

  درصد خطر پوکی استخوان را 40افرادي که مشروبات الکی مصرف می کنند تا : مصرف الکل

 .افزایش می دهند

 سیگارکشیدن 

  پائین بودن شاخص توده ي بدنی )BMI  > ١٨ازkg/m2 ( 

  شده در غذا ناکافی باشد هورمون تیروئید در  زمانی که کلسیم جذب: تغذیه ي نامناسب و ضعیف

 بدن بیشتر تولید می شود که این منجر به آزاد شدن کلسیم از استخوان ها به داخل خون می شود

 .دردراز مدت این منجر به پوکی استخوان می شود و

  کمبود ویتامینD  : ویتامینD  کمک می کند تا کلسیم مصرف شده از غذاها از درون روده به

در افراد مسن و افرادي که کمتر در معرض نور خورشید قرار می گیرند . داخل خون جذب شود

 .ضروري می باشد Dمکمل هاي ویتامین 

  افراد غیر فعال استعداد بیشتري براي ابتال به پوکی استخوان دارند: ورزش ناکافی. 

  اختالالت عصبی عضالنی ، اختالالت در بینایی ، از دست دادن تعادل ،  :افتادن هاي پی در پی 
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بی تحرکی و استفاده از دارو هاي خواب آور که در افراد مسن شایع می باشند به طور قابل توجه اي 

درصد شکستگی هاي ران ناشی از  90. خطر افتادن و در نتیجه خطر شکستگی را افزایش می دهند

  .افتادن می باشد

  پوکی استخوان همچنین می تواند ناشی از اختالالت تغذیه اي همچون : اختالالت تغذیه اي 

 Dدر اینگونه افراد به علت تمایل نداشتن به غذا کلسیم و ویتامین . بی اشتهایی عصبی ایجاد شود

  .کافی وارد بدن نمی شود

  : درمان 

هر فردي .قات برگشت ناپذیر جلوگیري کندتشخیص سریع این بیماري می تواند از عوارض تلخ و برخی او

. می تواند با بررسی فاکتورهاي خطر میزان در خطر بودن خود را بسنجد و به دکتر مربوطه مراجعه کند

دکتر بررسی هاي دقیق تري انجام می دهد و در صورت داشتن بیماري ، داروهاي خاصی را تجویز می کند 

د ضمن اینکه در مورد سبک زندگی و تغییرات آن اطالعاتی را به تا از کاهش توده ي استخوان جلوگیري کن

  .بیمار می دهد
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  :تغذیه 

در کودکان و نوجوانان می . در هر مرحله اي از زندگی تغذیه بر روي سالمتی استخوان ها تاثیر می گذارد

در افراد .کاهش دهدتواند باعث افزایش توده ي استخوانی شود و احتمال مبتال شدن به پوکی استخوان را 

  .جوان و بزرگسال تغذیه ي خوب می تواند باعث حفظ توده و قدرت استخوانی شود

  
 تغذیه ي خوب در افراد مسنی که دچار شکستگی شده اند بازتوانی و بهبودي را سرعت می بخشد و احتمال

سرشار از کلسیم عادت هاي غذایی متنوع و لذت بخش که .داشتن شکستگی هاي بعدي را کاهش می دهد

هم باشند یک دستورالعملی است که در هرزمانی قدرت استخوان را افزایش می دهد و باعث بهبود کیفیت 

  .زندگی می شود

  :کلسیم 

همچنین به عنوان  کلسیم موجود در استخوان ها. یکی از مواد اصلی سازنده ي استخوان ها کلسیم می باشد

مقدار  .می باشد) ضروري براي عملکرد اعصاب و عضالت(ون یک منبعی براي نگهداري سطوح کلسیم خ

کلسیمی که نیاز داریم در مراحل مختلف زندگی تغغیر می کند به طور مثال نیاز به کلسیم در نوجوانی به 

با . بیشتر می باشد ضمن اینکه کارایی بدن در جذب کلسیم از غذاها باال می باشدعلت باال بودن رشد 

جذب کلسیم از غذاها کاهش می یابد و این یکی از دالیلی است که کلسیم بیشتري نیاز افزایش سن کارایی 
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و نمک باعث از دادن کلسیم بیشتر از بدن ) که در چاي و قهوه زیاد می باشد ( کافئین .است تا مصرف شود

  .می شود و باید از مصرف بی رویه ي این مواد خودداري کرد

  : Dویتامین 

د تا کلسیم بیشتر جذب شود که این باعث بازسازي و ساخته شدن بهتر استخوان ها ، این ماده کمک می کن

منجر به تاخیر افتادن رشد می شود و  Dدر کودکان کاهش ویتامین . سیستم ایمنی بدن و عضالت می شود

  .حالتی را ایجاد می کند که نرمی استخوان نام دارد

  :پیشگیري از پوکی استخوان 

مهمی در ایجاد شدن پوکی استخوان ایفا می کند اما فاکتور هاي سبک زندگی نیز بر اگرچه ژنتیک نقش 

روي رشد استخوان ها در نوجوانی و جوانی و همچنین نسبت از دست دادن استخوان ها در سالمندي تاثیر 

  .می گذارند

  :براي پیشگیري مناسب باید از دوران نوجوانی و جوانی شروع کرد 

 سیم کافیاطمینان از مصرف کل 

 دوري از رژیم هاي نامناسب الغري و سوء تغذیه 

  بدست آوردن ویتامینD کافی از طریق نور آفتاب و تغذیه 

 شرکت کردن در فعالیت هاي جسمانی 

 دوري از سیگار 

 دادن آموزش هاي کافی درباره ي خطرات مصرف باالي الکل  

  :ورزش و استخوان ها 

بافت هاي زنده اي تشکیل شده اند که در طول زندگی و با از بین همانگونه که اشاره شد استخوان ها از 

 اگر استخوان ها بخواهند که این کار. رفتن بافت هاي فرسوده بافت هاي جدیدي جایگزین آنها می شوند
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رابه خوبی انجام دهند و قوي باقی بمانند نیاز دارند که تحریکات منظمی را از فعالیت هاي جسمانی کسب 

  .کنند

  
استخوان ها باید به طور منظم مورد استفاده قرار گیرند در غیر این صورت همچون عضالت تضعیف می 

به طور مثال از طریق فعالیت هاي ( استخوان ها نیاز به فشار هاي تکراري و مختصري در هر روز . شوند

باالتر از حد نرمال دارند تا قدرتشان را حفظ کنند و همچنین به فشارهاي ) روزانه همچون پیاده روي 

  .نیاز دارند تا قدرتشان بهبود یابد) همچون ورزش(

این .ورزش باعث وارد شدن فشارهاي بیشتر از حد نرمال به استخوان ها می شود که این می تواند مفید باشد

 .بدست آورد... سودمندي ها را می توان از طریق ورزش هایی همچون پیاده روي ، دویدن ، بدنسازي و 

 فشاري را بر روي )همچون شنا کردن و دوچرخه سواري ( ش هایی که تحمل وزن در آنها وجود ندارد ورز

به طور کلی ترکیبی از .استخوان ها نمی آورند اما با این وجود براي سالمتی کلی بدن مفید می باشند

  .نیاز استتمرینات ایروبیکی ، تمرینات تقویت کننده عضالت و تمرینات ویژه براي تعادل مورد 

  :ورزش هاي ایده ال براي یک فرد دچار پوکی استخوان 

  کشش پیاده روي ، دویدن هاي آهسته ، تمرینات قدرتی با استفاده از وزنه هاي آزاد همچون دمبل ، هالتر و 

  :ورزش هاي ممنوعه 

  فعالیت هاي شدت باال ، هر ورزشی که به حرکات ناگهانی و نیرومند نیاز داشته باشد ، هر ورزشی که نیاز به 
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  )مثل تنیس(، هر ورزشی که به استارت هاي ناگهانی نیاز داشته باشد ) مثل گلف(حرکات تابیدن دارد 

  :می شود  در دوران رشد ساخته شدن استخوان هابهتر ورزش باعث 

  
دوام و پایداري استخوان ها نیز . و پایداري یک خانه وابسته به خوب ساخته شدن پایه ي آن می باشددوام 

وج توده ي ورزش نیز همانند تغذیه در بدست آوردن ا .بستگی به طرز ساخته شدن استخوان ها دارد

که دختران جوانی  به طور مثال در تحقیقی که در فنالند انجام شد نشان داده شداستخوانی سهیم می باشد 

 .درصد توده ي استخوانی بیشتري دارند 40که فعالیت جسمانی دارند نسبت به دختران غیر فعال حدود 

همچنین در مطالعه ي دیگري نشان داده شد که پسرانی که فعالیت هاي روزانه ي بیشتري دارند نسبت به 

پس  .درت استخوانی بیشتري هستنددرصد ق 12درصد توده ي استخوانی و  9پسران غیرفعال تر داراي 

ورزش کردن در دوران رشد باعث بدست آوردن توده ي استخوانی بیشتر می شود که در نتیجه باعث کاهش 

  .احتمال پوکی استخوان در آینده می شود

ی و کاهش احتمال پوکی استخوان در همچنبن ورزش کردن باعث حفظ توده ي استخوان

  : شودبزرگساالن و افراد مسن می 

ساله ي ورزشی شامل وزنه هاي سبک براي عضالت پشت  2تحقیقی نشان داد که زنانی که از یک برنامه ي 

برابر نسبت  3استفاده می کنند ضمن قوي تر شدن عضالتشان شانس شکستگی را در مهره هاي کمري تا 

  .به زنان غیر فعال کاهش می دهند
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درصد  11سال که ورزش می کنند فقط حدود  75تا  58نتایج تحقیقات حاکی از آن است که در زنان 

  .درصد شکستگی ها مربوط به زنان غیر فعال می باشد 30شکستگی گزارش می شود در حالی که 

           ورزش و کاهش خطر زمین خوردن در افراد مسن

اد مسن به افر. مطالعات نشان می دهند اغلب شکستگی ها در افراد مسن ناشی از زمین خوردن می باشد

علت ضعف عضالنی ، کاهش تعادل و هماهنگی و همچنین بر هم خوردن وضعیت قامتی شانس بیشتري 

براي زمین خوردن دارند ضمن اینکه زندگی بی تحرك باعث بیشتر شدن این وضعیت ها در افراد مسن می 

  .شود

  
ورزش در این افراد باعث بهبود تعادل و افزایش قدرت عضالنی می شود که در نتیجه می تواند از زمین 

در یک تحقیقی نشان داده شد که افراد مسن با  .احتمال شکستگی را کاهش دهدخوردن جلوگیري کند و 

درصد  50دود ح) ورزش تاي چی که بر تعادل تاکید دارد(هفته اي  15شرکت در یک برنامه ي ورزشی 

  .احتمال زمین خوردن را کاهش دادند

  سودمندي ورزش در خالص شدن از دردهاي مزمن ناشی از شکستگی مهره ها

این حالت در . درد مزمن احتماال سخت ترین مشکل افراد داراي کیفوزیس یا خمیدگی پشت می باشد

در حقیقت کیفوزیس شدید می تواند ناشی از . نتیجه ي پوکی استخوان بویژه در زنان مسن رخ می دهد

  . شکستگی هاي مهره هاي ستون فقرات بویژه در نواحی باالتر پشت باشد
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 کیفوزیس. ضعیف تر می شوند نمی توانند از وزن بدن حمایت کنند و فشرده می شوندموقعی که مهره ها 

در نتیجه احتمال زمین خوردن و منجر به کاهش قد ، وضعیت قامتی ضعیف و تغییر ثقل بدن می شود 

افراد داراي کیفوزیس دردهاي مزمن و شدیدي دارند که تنفس  .شکستگی ناشی از آن افزایش می یابد

  .براي آنها مشکل می سازد کردن را

  .ورزش می تواند باعث خالص شدن از درد و بعضی از عالئم کیفوزیس شود

با قوي تر کردن عضالت پشت درد هاي مزمن کاهش می یابند و این باعث بهبود کیفیت زندگی افراد داراي 

  .کیفوزیس می شود

  :نقش ورزش در بازتوانی از شکستگی هاي ناشی از پوکی استخوان 

تا االن نقش ورزش در افزایش توده ي استخوانی ، حفظ وجلوگیري از کاهش آن و همچنین نقش ورزش در 

شکستگی هاي از ورزش همچنین باعث بازتوانی سریع و مطلوب . جلوگیري از زمین خوردن را اشاره کردیم

افرادي که به طور کلی عملکرد استخوان ها و عضالت تا حدي بهم مربوط می شوند در  .استخوانی می شود

با تقویت کردن عضالت می توان از استخوان ها حمایت کرد ضمن اینکه قوي تر شدن شکستگی دارند 

عضالت باعث بهتر شدن تعادل می شود که این می تواند از زمین خوردن هاي بعدي و احتماال شکستگی 

  .ي کندجلوگیر

  :چه مقدار ورزش پیشنهاد می شود 

مقدار و نوع ورزش بستگی به سن و سالمتی استخوان هاي شما دارد به طور مثال در افراد جوان تر ورزش 

والیبال پیشنهاد می شود اما  و، دویدن ، ورزش هاي پرشی همچون تنیس  هایی همچون ورزش هاي رقابتی

مقدار . ی باشد و انجام کارهاي ناگهانی و شتابی مناسب نمی باشدبا مسن شدن افراد نوع ورزش متفاوت م

دقیق زمان ورزش مورد نیاز براي افراد دچار پوکی استخوان به طور دقیق مشخص نمی باشد اما تحقیقات 

  :نشان می دهند که 
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 15  بار در3تا  2) همچون پیاده روي و دویدن هاي آهسته(دقیقه فعالیت هوازي ادامه دار  60تا 

 هفته

  هر مرحله باید  –بار در هفته  2) با استفاده از دمبل ، هالتر یا کشش ورزشی(تمرینات قدرتی

 . تمریناتی براي اندام تحتانی ، تنه و عضالت بازو در نظر گرفته شود

 براي افزایش ایمنی ، همیشه در هنگام اجراي . تمرینات تعادلی که باید با دقت بیشتري انجام شود

این تمرینات باید براي دقایق کمی . لی مطمئن باشید که می توانید چیزي را نگه داریدحرکات تعاد

 .بار در هفته اجرا شود 2حداقل 

 تمرینات کششی براي بهبود انعطاف پذیري 
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