
استئوپروز یا پوکی استخوان 

چیست؟

قربانی .ا: ارائه دهنده 

متابولیک بیماری های عضو هیات علمی مرکز تحقیقات متابولیک 



:ساختار استخوان ها

استخوان یک بافت زنده است

که از شبکه هایی محکم تشکیل شده ( ضخیم)الیه داخلی -1
و نمای النه زنبوری دارد

پوشاننده روی)خارجی -2

که عصب رسانی و( استخوان 

و خونرسانی از طریق  

این الیه میسر است



پوکی استخوان  یا بیماری خاموش چیست؟

که فضای مابین شبکه ها به علت افزایش تخریب  زمانی
بافت استخوانی و عدم جایگزینی آن به طور کامل بزرک 

شوند به آن پوکی استخوان می گویند

:در این حالت

استخوان ضعیف شده و

با کوچکترین ضربه دچار  

شکستگی می شود



چه قسمتهایی از بدن بیشتردچار شکستگی می 

شوند ؟ 

ستون فقرات 

ران 

لگن

مچ دست 

انتهای ساعد



عوامل خطر غیر قابل 
زنان:تغییر  جنس 

به باال  45:  سن  -
سابقه فامیلي  -
(اندازه بدن )جثه  -
سفید و آسیایي:نژاد -

امل خطر قابل تغییر عو

:

رژیم غذایي  -

كم تحركي  -

مصرف دخانیات  -

مصرف زیاد پروتئین  -

و نمك

مصرف زیاد چاي و  -

قهوه

عوامل خطر ساز
در پوكي استخوان 



عوامل غیر قابل کنترل 

:سن

سالگی بتدریج  30بعد از 

توده استخوانی کاهش می 

یابد



جنس

زنان بیشتر از مردان به پوکی 

استخوان و شکستگی مبتال می 

:شوند

 7از هر : نفر  ودرمردان3از هر :زنان

ظریف بودن استخوان زنان 

کم بودن تراکم استخوانی در زنان 

وجود هورمون تستوسترون در مردان 



یائسگی

( استروژن)کاهش هورمون مترشحه از تخمدان 

ماه  6قطع عادت ماهانه به مدت بیش از

(سالگی 40قبل از 0)یائسگی زود رس

برداشتن تخمدان ها با جراحی



فامیلی سابقه

اگر خواهر یا مادر شما سابقه شکستگی استخوان بعلت پوکی استخوان را دارند 

احتمال ابتالی شما به شکستگی دو برابر است

:نژاد

آسیایی 

خانم های با پوست  و موی روشن 



واندازه استخوان ها  وزن

خانم های بسیار الغر  

استخوان بندی ظریف

بیشتر از خانم های چاق و دارای اسکلت بندی درشت مستعد 

ابتال به پوکی استخوان هستند 



بیماری های مزمن

پوکی استخوان به طور ثانویه در افراد مبتال به اختالالت 

هورمونی ومتابولیسمی  شایع است 

بیماری های مزمن کبد ، کلیه ، دیابت ، افزایش هورمون 

تیروئید و پارا تیروئید ، اختالالت هورمون رشد  و 

هورمون جنسی

التهاب روده ، اختالل جذب مواد غذایی ، اسهال مزمن ،

بی اشتهایی مزمن  



دارو ها

(ماه  3بیش از )کورتیکواستروئید ها

ضد تشنج ها 



عوامل قابل کنترل



:کمبود کلسیم در برنامه غذایی

کلسیم باعث قوی شدن استخوان ها 

می شود

کاهش دریافت کلسیم موجب می شود 

بدن سلول های استخوانی را تخریب 

می کند تا کلیسم مورد نیاز خود را 

بدست آورد



کمبود ویتامین د
ویتامین د برای جذب کلسیم الزم 

است و مانند کلیدی است که در قفل 
شده روده ها را به طرف جریان 

خون باز می کند اجازه می دهد تا 
کلسیم مواد غذایی از روده ها وارد 

.خون شود و به استخوان ها برسد 
یکی از منابع طبیعی ویتامین د 

تماس مستقیم با نور خورشید  می 
باشد 

شیشه پنجره ها ، کرم ضد آفتاب 
مانع جذب ویتامین د از طریق 

پوست می شود   



سیگار کشیدن

مصرف سیگار ،باعث کاهش مواد معدنی 

استخوانها و افزایش خطر

شکستگی استخوان لگن می گردد  



ورزش نکردن
و نداشتن ( طوالنی مدت)بی تحرکی 

فعالیت باعث تسریع در کاهش توده 

استخوانی می شود



مصرف الکل 

الکل با تاثیر بر سلول های  سازنده استخوان و بر هم زدن 

تعادل تغذیه ای فرد سبب پوکی استخوان می شود 



آیا شما در معرض خطر پوکی استخون هستید؟

آیا تا به حال خودتان یا  پدر یا مادرتان با ضربه خفیف یا 
افتادن ساده دچار شکستگی ران شده اید؟

ماه از قرص های حاوی کورتن استفاده کرده  3ایا به مدت -
اید؟

سانتی متر کوتاه شده است ؟ 3آیا قد شما بیشتر از  -

نخ سیگار می کشید؟ 10آیا روزانه بیشتر از  -

سالگی یائسه شده اید؟ 45آیا قبل از سن  -

  سال داشته اید 1آیا قطع عادت ماهیانه به مدت  -





رژیم غذایي تحرك عدم مصرف زیاد 
چاي وپروتئین و نمك

عدم استعمال دخانیات





مصرف کلسیم روزانه

میلی گرم روزانه 1300سالگی              18-9

میلی گرم روزانه 1000سالگی             50-19

میلی گرم روزانه 1200سالگی             70-51

 

(هر سهم معادل یک لیوان )سهم در روز  2-3شیر 

( اندازه دو قوطی کبریت )یک لیوان ماست یا دو قطعه پنیر  

 















دارودرمانی

داروهایی که باعث افزایش تراکم استخوان می شوندو سرعت  -1
:پیشرفت پوکی استخوان را کاهش می دهند

بیس فسفونات ها مانند آلندرونات   -1   

(رالوکسیفن )دارو های مقلد استروژن  -2

کلسیتونین  -3

( مدروکسی پروژسترون )هورمون درمانی  -4



Ten good osteoporosis exercises



1) Heal raises. For muscles & bones about the 

feet, ankles and shins.

http://www.healthyexerciseworld.com/www.HealthyExerciseWorld.com


2) Curls. For muscles & bones about the 

hands, wrists, forearms, upper arms)

http://www.healthyexerciseworld.com/www.HealthyExerciseWorld.com


3) Triceps. Tricep exetensions. For muscles 

& bones about the forearm & upper arms.



4) Hip extensions. For muscles and bones about 

the legs & hips.

http://www.healthyexerciseworld.com/www.HealthyExerciseWorld.com


5) Leg extensions. For muscles & bones 

about the knees and thighs.

http://www.healthyexerciseworld.com/www.HealthyExerciseWorld.com


6) Full leg extensions. For muscles & bones 

about the leg & hips.

http://www.healthyexerciseworld.com/www.HealthyExerciseWorld.com


7) Back leg extensions. For muscles & 

bones about the back legs, buttocks, hip.

http://www.healthyexerciseworld.com/www.HealthyExerciseWorld.com


8) Shoulder presses. Raise and lower hands. Use wrist 

weights, food cans or hand weights. For muscles and 

bones about the upper chest, shoulders, triceps.

http://www.healthyexerciseworld.com/www.HealthyExerciseWorld.com


9) Hip flexors. For muscles & bones about the 

upper thighs & hips.

http://www.healthyexerciseworld.com/www.HealthyExerciseWorld.com


10) Knee flexors. For muscles & bones 

about the hamstrings.

http://www.healthyexerciseworld.com/www.HealthyExerciseWorld.com


با آرزوی سالمتی و توفیق


