
 

  

 

 

 ازتوپدي

 چيست ؟پوكي استخوان 

پويكي استخوان به معنابي كاب ت تاساك  ك ناكنند      

ندن استخوان مي ببناد ك شماب ي زم ماي   اد كاه      

تساك  استخوان  ب كب ت يبفتاه ك باه كرتاس اش ا اداش      

 بي طبيعي مي زسد. زند طولي استخوان تاب بباا اش   

سبلگي متوبف مي نو  امب افاصايت اساتاكبآ  ن    02

خوا د  انت بين سن  سبلگي  يص ا امه 02بعد اش سن 

س الگي استخوان  ب ضخي  ك عسيض ناد  ك  02-02

سبلگي به حداكثس حج  تساك  ماي زساند    02 ز سن 

بنببس اين  س چه  ز سنين پبيين ذخيس  تو   اساتخوا ي  

نرب بيشتس ببند  ز سنين ببال اش استخوان  بي بوي تس 

 بسخوز از خوا يد بو .

 

 

 

 

 
 

 اين بيربزي زا به  ك  سته كلي تقسي  مي كنند .

( : كٍ post Menopauslوًع ايل )  -1

سالٍ يعىي بعذ از سه  77-57در زوان 

فقذان يائسگي رخ دادٌ ي علت اصلي آن 

استريژن مي باشذ ) ايه ًَرمًن وقش مُمي 

 در استخًان سازي دارد .

(: كووٍ در زوووان ي  Senileوووًع دي) )  -2

مردان بٍ طوًر يسسوان رخ دادٌ ي در سوى ه    

سالگي بس ار شايع است ي بٍ داليو    57-57

مختلف از جملٍ رژيو  ذويايي كو  كلسو       

 ايجووووووووووووووووووووووووووووووواد 

 مي شًد.

 

 

 

 

 

 

 

:عًام  خطر زاي پًكي استخًان   

 

عوامل زير ميتواننذ خطر بيماري را 

              در فرد افسايش دهنذ.

جنسيت مونث: حذودي نيمي  از زنيا    

درصيذ زنيا     09سيا  و   54مسن تر از 

بيماري مبيت  مي    سا  به اين  54باالي 

برابير بيتيتر از    2 -5 شونذ، زنيا  ترريبيا   

مييردا  در مضييرر خطيير ش سييت      

 .استخوا  به دليل پوك  آ  هستنذ
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 آموزشي درماني امام خميني )ره(مركس 

 

 پوكي استخوان چيست ؟

 

 ارتوپذيبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 كم تحركي ي عدم فعاليت 

 ازك ب: استفب   طوال ي مدت اش تسكيببتي مب ند 

استسكئيد ب،   تي اسيد بي منيصيري ،  ازك بي ضد 

 صسع ك  وزمون تيسكئيد .

بيربزي  بي شمينه اي : پسكبزي تيسكئيد ، پسكبزي 

پبزاتيسكئيد ،  بزسبيي مصمن كليه ، سنس آ كونينگ، 

مشكالت كبدي مي توا ند خطس بيربزي زا افصايت 

   ند. 

 انتن استخوان بندي كوچك ك زيص  قت سببقه 

 فبميلي مثبت 

 عالئ  پوكي استخوان :

به ايه بيماري معمًالً قبل از ايه كه مىجر 

شكستگي شًد عالمت باليىي خاصي ودارد به 

قرن  "بيماري خامًش "هميه دليل آن را 

 حاضر مي وامىد.

 

سبلگي، تساك   02افصايت سن : بعداش سن 

استخوان  ز  س  ك جنس كب ت ك خطس 

 پوكي  ن افصايت مي يببد.

 ژا  :  سيبيي  ب پسخطس تسين گسك  اش  ظس 

ابتال مي ببنند . سفيد پوستبن  يص )  ز مقبيسه 

 بب سيب بن( بيشتس مبتال مي ببنند. 

عواما تغريه اي : مصسف ك  كلسي  ك 

، مصسف بيت اش حد  رك ك Dكيتبمين 

مصسف شيب  بهو  خطس ابتال زا افصايت مي 

   د.

ما ببعث سيگبز، الكا ك كبفئين: اين عوا

اختالل  ز جرة كلسي  ند  ك خطس پوكي 

 استخوان زا افصايت مي   ند. 
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