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چکيده
مقدمه
استئوپروز شايعترين بيماري متابوليك استخوان در دوران سالمندي است که باا کااش تاود اساتخوان و
تخرياب بافاات اسااتخوان شماارا اساات .اياان بيماااري قاب ا پيشا يري و درمااان اسات امااا چااون عالماات
ششداردشند اي تا شن ام شكست ندارد ،در تعداد کم از افراد در زماان مناساب تشاخي داد و درماان
م شوند .اگرچه پاتوژنز اين بيماري چند عليت است ،تغذيه عام بسيار مهما در پيشا يري و درماان نن
دارد .شدف از اين مطالعه بررس مطالعات تغذيهاي انجامشد در زمينه پيش يري و درمان پوک استخوان و
ارائه دستورالعم شاي تغذيهاي بهمنظور پيش يري و درمان نن است.
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با جستجو در پاي ا شاي اطالعات
از کلي ادfruit, vegetable, cereal, dairy product,vitamin, mineral, phytochemical, nutritional ،
 guidelined osteoporosis,nutrition, food groupمقاالت چاپشد به زبانشاي فارس و ان ليسا تاا اوت
 1421جمعنوري شدند .مقاالت بهدستنمد بر اساس عنوان ،چكيد مقاله و متن کام ننشا بررس شاد و
تمام شاخ شاي موردنظر شام  )2 :مقاالت به زبانشاي فارس و ان ليس در  21سال اخيار چااپ شاد
باشند )1 ،ارتباط بين دريافتشاي غذاي با پيش يري يا درماان پاوک اساتخوان را موردبررسا قارار داد
باشند )9 ،مطالعات انجامشد مقادير دريافت موردنياز باراي پيشا يري و درماان پاوک اساتخوان را ماورد
ارزياب قرار داد باشند )1 ،غلظت مناسب کلسيم و ويتامين  Dسرم و ساير مواد مغذي مرتبط با پيشا يري
از پوک استخوان را به روش استاندارد اناداز گياري و تعياين کارد باشاند )1 ،دساتورالعم شااي مناساب
تغذيهاي را در جهت پيش يري و درمان پوک استخوان موردبررس قرار داد باشند .از  211مقاله يافت شد
که تأثير رژيم غذاي را در پيش يري و درمان پوک استخوان مورد ارزياب قرار داد اند 21 ،مقاله باه دليا ،
زبانشاي غير ان ليس  41 ،مقاله به دلي عدم بررس ارتباط بين مواد غذاي و استئوپروز يا اساتئوپن 23 ،
مقاله به دلي عدم توصيه مناسب براي تعيين ميزان دريافت مواد غذاي  ،درشات مغاذيشاا و ريزمغاذيشاا
جهت پيش يري و درمان پوک اساتخوان ،عادم اناداز گياري و تعياين غلظات مناساب ويتاامين  Dباراي
پيش يري از پوک استخوان ،عدم ارائه دستورالعم شاي مناسب براي پيشا يري از پاوک اساتخوان ،ججام
نمونه کم در مطالعات کار نزماي بالين از مطالعه جذف شدند .درمجموع  94مقالاه مارتبط باا شادف ايان
مطالعه ،براي بررس سيستماتيك باق ماندند .مقاالت بهدستنمد بر اساس دساتورالعم شااي شار کشاور
بررس شد و تمام شاخهشاي موردنظر شام  )2 :غلظت مناسب کلسيم و ويتامين  Dسرم جهات ارزيااب

وضيعت اين دو ريزمغذي  )1مقدار توصيهشد امالح ،ويتاامينشاا ،گارو شااي غاذاي و سااير ماواد مغاذي
موردنياز براي پيش يري از بروز پوک استخوان مورد ارزياب قرار گرفت.
يافتهها
دريافت کاف کلسيم و ويتامين  Dدر دوران کودک و نوجوان در رسيدن به جاداکرر تاود اساتخوان  ،در
دوران بزرگسال در جفظ تود استخوان و در سالمندي در تنظيم ميازان اتاالف اساتخوان نقا بسايار
مهم دارند .دريافت کاف کلسيم باهخصاو از مناابع غاذاي نن باياد در تماام سانين صاورت گيارد.
ازننجاي که تاب نور خورشيد با توجه به نلودگ شاي محيط نم تواند در سااخت ويتاامين  Dدر پوسات
مؤثر باشد و منابع غذاي جاوي مقادير کاف اين ويتامين محدود است ،غن سازي برخ از مواد غذاي مانند
شير و لبنيات ،غالت و نانشا و نبپرتقال ضروري به نظر م رسد و در صورت عدم تأمين کاف اين ويتامين،
مكم ياري ويتامين  Dمتناسب با سطح سرم  25(OH)D3با شدف رسيدن به سطح سارم ،44 nmol/l
براي کاش استئوپروز و شكست استخوان ضروري است .ساير مواد مغذي از قبي پروتئينشا ،ريزمغذيشا
مانند منيزيم و پتاسيم ،ويتامينشا مانند ويتامين  ،Kويتامينشااي  ،Bويتاامين  Cو اسايدشاي چارب رژيام
غذاي شم م توانند در بروز پوک استخوان نق داشته باشند و دريافت کاف ننشا از طريق رژيم غذاي
بايد در استراتژيشاي پيش يري و درمان پوک استخوان در نظر گرفته شود.
بحث و نتيجهگيري
پيروي از يك رژيم غذاي سالم (غن از محصوالت لبن  ،ميو شا و سبزيشا و مقادير کااف گوشات ،مارو و
ماش ) با مقادير کاف و مناسب از درشت مغذيشا و ريزمغذيشا در سالمت استخوان و پيشا يري از پاوک
استخوان نق مهم دارد .مكم ياري ويتامين و مواد معدن بايد بهدقت توساط ماراقبين ساالمت پااي
شود چراکه ممكن است داراي اثرات جانب باشند.
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استخوان ،تغذيه ،پيش يري ،محصوالت لبن .

