ايي بيوبسي سا بِ دٍ دستِ كلي تقسين هي كٌٌذ .

استَپذي
پَكي استخَاى چيست ؟
پَيكي استخَاى بِ هعٌبي كبّش تشاكن ٍ شكٌٌذُ

ًَ- 1ع اٍل (  : )post Menopauslكِ
در سًاى  55-75سالِ يعٌي بعذ اس سي
يائسگي رخ دادُ ٍ علت اصلي آى فقذاى

شذى استخَاى هي ببشذ ٍ صهبًي سخ هي دّذ كِ

استزٍژى هي باشذ ( ايي َّرهَى ًقش هْوي

تشاكن استخَاى ّب كبّش يبفتِ ٍ بِ كوتش اص اًذاصُ

در استخَاى ساسي دارد .

ّبي طبيعي هي سسذ  .سشذ طَلي استخَاى تب قبل اص

عَاهل خطز ساي پَكي استخَاى

:

عًامل زير ميتًاوىذ خطر بيماري را
در فرد افسايش دهىذ.

ًَ- 2ع دٍم (  :)Senileكِ در سًاى ٍ

جىسيت مًوث  :حذيدي ويمي از زوان

بعذ اص سي  20سبلگي ًيض اداهِ خَاّذ داشت بيي سي

هزداى بِ طَر يكساى رخ دادُ ٍ در سٌيي

مسه تر از  45سال ي  90درصذ زوان

20-30س الگي استخَاى ّب ضخين ٍ عشيض شذُ ٍ

 70-85سالگي بسيار شايع است ٍ بِ داليل

باالي  75سال به ايه بيماري مبتال مي

دس سي  30سبلگي بِ حذاكثش حجن تشاكن هي سسٌذ

هختلف اس جولِ رژين غذايي كن كلسين

 20سبلگي هتَقف هي شَد اهب افضايش استحكبم آى

بٌببش ايي ّش چِ دس سٌيي پبييي رخيشُ تَدُ استخَاًي
شوب بيشتش ببشذ دس سٌيي ببال اص استخَاى ّبي قَي تش
بشخَسداس خَاّيذ بَد.

1

ايجاد
هي شَد.

2

شًوذ ،زوان تقريباً  2 -4برابر بيشتر از
مردان در معرض خطر شكستگي
استخًان به دليل پًكي آن هستىذ.

3

افضايش سي  :بعذاص سي  40سبلگي ،تشاكن
استخَاى دس ّش دٍ جٌس كبّش ٍ خطش
پَكي آى افضايش هي يببذ.
ًژاد  :آسيبيي ّب پشخطش تشيي گشٍُ اص ًظش
ابتال هي ببشٌذ  .سفيذ پَستبى ًيض ( دس هقبيسِ
بب سيبّبى) بيشتش هبتال هي ببشٌذ.
عَاهل تغزيِ اي

 :هصشف كن كلسين ٍ

ٍيتبهيي  ،Dهصشف بيش اص حذ ًوك ٍ

كم تحركي و عذم
فعاليت
داسٍّب :استفبدُ طَالًي هذت اص تشكيببتي هبًٌذ
استشٍئيذّب ،آًتي اسيذّبي هٌيضيوي  ،داسٍّبي ضذ
صشع ٍ َّسهَى تيشٍئيذ .
بيوبسي ّبي صهيٌِ اي  :پشكبسي تيشٍئيذ  ،پشكبسي
هشكالت كبذي هي تَاًٌذ خطش بيوبسي سا افضايش
دٌّذ.
داشتي استخَاى بٌذي كَچك ٍ سيض ًقش سببقِ

هصشف صيبد قَُْ خطش ابتال سا افضايش هي
دّذ.

عالئن پَكي استخَاى :

سيگبس ،الكل ٍ كبفئيي

اختالل دس جزة كلسين شذُ ٍ خطش پَكي
استخَاى سا افضايش هي دٌّذ .

4

پوكي استخوان چيست
؟

پبساتيشٍئيذ ً ،بسسبيي هضهي كليِ  ،سٌشدم كَشيٌگ،

فبهيلي هثبت

 :ايي عَاهل ببعث

مركس آموزشي درماني امام خميني (ره)

ايه بيماري معموالً قبل از
ايه كه مىجر به شكستگي شود
عالمت باليىي خاصي وذارد به
" بيماري
هميه دليل آن را
خاموش" قرن حاضر مي وامىذ.
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بخش ارتوپذي

