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چکیده
تهود اسهتخوانی و تخریه بافهت

سابقه و هدف  :استئوپروز شایعترین بیماری متابولیك استخوان در دوران سالمندی است کهه باکهاه

استخوانی همرا است .این بیماری قابل پیشگیری و درمان است اما چون عالمت هشداردهند ای تا هنگام شکستگی ندارد ،درتعدادکمی از
افراد در زمان مناس

تشخیص داد و درمان میشوند .اگرچه پاتوژنز این بیماری چند علیتهی اسهت ،تغذیهه نمه

مهمهی در پیشهگیری و

درمان آن دارد .ههد از ایهن ملالعهه بررسهی ملالعها تغذیهه ای انجهام شهد در زمینهه پیشهگیری و درمهان پهوکی اسهتخوان و ارائهه
دستورالعملهای تغذیهای به منظور پیشگیری و درمان آن می باشد.
مواد و روش ها  :در پایگا های  Iranmedex ،SID ، google scholar ، Pubmedو استفاد از کلید واژ

ههای nutritional guideline

یا  nutritionیا  preventionو  osteoporosisجستجو انجام شد و مماال مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها  :دریافت کافی کلسیم و ویتامین  Dدر دوران کودکی و نوجوانی در رسیدن به حهداکرر تهود اسهتخوانی ،در دوران بزرگسهالی در
حفظ تود استخوانی و در سالمندی در تنظیم میزان اتال استخوانی نم
غذایی آن باید در تمامی سنین صور گیرد .از آن جایی که تاب

بسیار مهمی دارند .دریافت کافی کلسهیم بهه وصهوز از منهابع

نور وورشید با توجه به آلودگی های محیلی نمی توانهد در سهاوت ایهن

ویتامین در پوست موثر باشد و منابع غذایی حاوی ممادیر کافی ویتامین  Dمحدود است ،غنی سهازی بروهی از مهواد غهذایی ماننهد شهیر و
لبنیا  ،غال و نانها و آب پرتمال ضروری به نظر میرسد و در صور عدم تامین کافی این ویتامین ،مکمل یاری ویتهامین  Dمتناسه بها
سلح سرمی  25(OH) D3با هد رسیدن به سلح سرمی  ، 08 nmol/lبرای کاه

استئوپروز و شکستگی استخوانی ضهروری مهیباشهد.

سایر مواد مغذی از قبیل پروتئینها ،ریز مغذیها مانند منیزیم و پتاسیم  ،ویتهامین هها ماننهد ویتهامین ،Kویتهامین ههای ،Bویتهامین  Cو
اسیدهای چرب رژیم غذایی همگی می توانند در بروز پوکی استخوان نم

داشته باشند و دریافت کافی آنها از طریق رژیهم غهذایی بایهد در

استراتژی های پیشگیری و درمان پوکی استخوان در نظر گرفته شود.
نتیجه گیری :پیروی از یك رژیم غذایی سالم (غنی از محصوال لبنی  ،میو ها و سبزی ها و ممادیر کافی گوشت  ،مرغ و ماهی) با ممادیر
کافی و مناس از درشتمغذیها و ریزمغذی ها در سالمت استخوان و پیشگیری از پوکی استخوان نم
مواد معدنی باید به دقت توسط مراقبین سالمت پای

مهمی دارد .مکمل یاری ویتامین و

شود چرا که ممکن است دارای اثرا جانبی باشند.

کلما کلیدی :پوکی استخوان ،شکستگی استخوان  ،تغذیه  ،پیشگیری
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مقدمه
استئوپروز مشکل اساسی سالمتی بهصور جهانی است که با تغییر هرم سنی ،رشد سریع جمعیت سالمند و بهبود امید به زندگی ،بدون
شك به مشکل بهداشتی جدیتری در آیند تبدیل وواهد شد .تخمین زد شد است که در  08سال آیند تعداد شکستگیهای استخوانی
دو برابر شد و  02%شکستگیهای لگن در افراد با سن  08سال و بیشتر روی وواهد داد .همچنین برآورد شد است که تا سال 0808
بی

از  08%شکستگیهای استخوانی در آسیا ناشی از استئوپروز وواهد بود .میزان شکستگیهای لگن در زنان سفید پوست بیشتر از

میزان ابتال به سرطان سینه می باشد[ .]1در ایران نتایج حاصل از بررسی  002فرد بزرگسال بیشتر از  08سال در ملالعهIranian

) Multicenter Osteoporosis Study (IMOSنشان میدهد که  42/7%مردان و  01/0%زنان به استئوپنی و  29/9%مردان و 79/9%
زنان به استئوپروز مبتال هستند[ .]1میزان شیوع استئوپروز درزنان بیشتر و پس از  28سالگی شیوع آن افزای

مییابد [ .]0در سال ،1404

بار بیماری استئوپروز ( Disability Adjusted Life Years )DALYsدر ایران 42721 ،سال گزارش شد است که  17219سال مربوط به
زنان و  19124سال مربوط به مردان بود است[.]4
علی رغم شیوع و هزینه باالیی که استئوپروز و عوارض ناشی از آن بر سیستم بهداشتی وارد می سازد ،این بیماری قابل پیشگیری و درمان
است .بی شك استئوپروز یك بیماری چند علیتی است با این وجود ملالعا نشان میدهند که تغذیه مناس به همرا فعالیت بدنی ،ولر
این بیماری را تا  08%کاه

می دهد .تغذیه و عوامل غذایی به دو طریق مستمیم و غیر مستمیم نم

مهمی در سالمت استخوان و

پیشگیری اولیه و ثانویه از استئوپروز دارند[ .]2قبال استئوپروز به عنوان اوتاللی که فمط با شکستگی و ناتوانی اسکلتی در سنین باال همرا
است ،ملرح بود ولی ملالعا نشان می دهند که چگالی تود استخوانی پیشگویی کنند طوالنی مد بهتری برای مرگ و میر نسبت به
فشار وون و کلسترول است[ .]0برنامه ریزی غذایی جهت پیشگیری از این بیماری باید از دوران جنینی و کودکی مورد توجه قرار گیرد.
دوران کودکی بهترین زمان برای شکل گیری رفتارهای مناس

مربوط به شیو زندگی است که در سالمت استخوان نم

اهمیت این دوران ،استئوپروز به "بیماری کودکی با عواق سالمندی" لم گرفته است[.]2
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دارند .به دلیل

اهداف پژوهش :
هدف کلی :
بررسی سیستماتیك ارائه دستورالعملهای تغذیهای به منظور پیشگیری و درمان پوکی استخوان در جامعه ایرانی.

اهداف اختصاصی :
الف) تعیین گرو های غذایی که سب پیشگیری و درمان پوکی استخوان میشوند
ب) تعیین درشتمغذیهای که سب پیشگیری و درمان پوکی استخوان میشوند.
ج) تعیین ریزمغذیهای که سب پیشگیری و درمان پوکی استخوان میشوند
ج) پیشنهاد و تعیین دستورالعملهای تغذیهای برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان

فرضیه یا سئوال پژوهش :
الف) چه گرو های غذایی سب پیشگیری و درمان پوکی استخوان میشوند؟
ب) کدام درشتمغذیها سب پیشگیری و درمان پوکی استخوان میشوند؟
ج) کدام ریزمغذیها سب پیشگیری و درمان پوکی استخوان میشوند؟
ج) پیشنهاد و تعیین دستورالعملهای تغذیهای برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان چیست؟
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فصل دوم :مراحل انجام پژوهش
روش و نوع پژوهش


منابع جمع آوری اطالعات :
با جستجو در پایگا های اطالعاتی  Pubmed, Science direct, Google scholar, Side, Iranmedexو استفاد از

کلیهد ,

fruit, vegetable, cereal, dairy product, vitamin, mineral, phytochemical, nutritional guidelined osteoporosis,

 nutrition, food groupمماال چاپ شد به زبان های فارسی و انگلیسی تا آگوست  0812جمعآوری شدند.



معیارهای انتخاب مقاالت:
مماال بدست آمد بر اساس عنوان  ،چکید مماله و متن کامل آنها بررسی شد و تمامی شاوص های مورد نظر شامل )1 :مماال بهه
زبانهای فارسی و انگلیسی در  10سال اویر چاپ شد باشند )0 ،ارتباط بین دریافتهای غذایی با پیشگیری یا درمان پوکی استخوان
را مورد بررسی قرار داد باشند ) 4 ،ملالعا انجام شد ممادیر دریافت مورد نیاز بهرای پیشهگیری و درمهان پهوکی اسهتخوان را مهورد
ارزیابی قرار داد باشند )2 ،غلظت مناس کلسیم و ویتامین  Dسرم و سایر مواد مغذی مرتبط با پیشهگیری از پهوکی اسهتخوان را بهه
روش استاندارد انداز گیری و تعیین کرد باشند )0 ،دستورالعملهای مناس تغذیهای را در جهت پیشگیری و درمان پهوکی اسهتخوان
مورد بررسی قرار داد باشند.
از  20مماله یافت شد که تاثیر رژیم غذایی را در پیشگیری و درمان پوکی استخوان مورد ارزیابی قرار داد اند  10 ،مماله بهه دالیهل :
عدم ارتباط با هد ملالعه و  2مماله به دلیل بررسی عدم توصیه مناس ممادیر دریافت ریزمغذیههای در جههت پیشهگیری و درمهان
پوکی استخوان از ملالعه وارج شدند .در مجموع  40مماله مرتبط با هد این ملالعه ،برای بررسی سیستماتیك باقی ماندند .ممهاال
بدست آمد بر اساس دستورالعملهای هر کشور بررسی شد و تمامی شاوص ههای مهورد نظهر شهامل )1 :غلظهت مناسه کلسهیم و
ویتامین  Dسرم جهت ارزیابی وضیعت این دو ریزمغذی  ) 0ممدار توصیه شد امالح مورد نیاز برای پیشگیری از بروز پهوکی اسهتخوان
مورد ارزیابی قرار گرفت.



استخراج اطالعات از مقاالت :
نوع طراحی ملالعه ( کارآزمایی بالینی  ،مملعی ،کوهور آیند نگر و متاآنالیز)  ،نام نویسهند  ،سهال انتشهار  ،محهل انجهام ملالعهه ،
حجم نمونه  ،میانگین سن و جنسیت شرکت کنندگان  ،وضعیت سالمت  ،مد زمان پیگیری  ،و متغییرهایی که با عنوان مخدوشهگر
وارد ملالعا شد اند از مماال اصلی استخراج شد و وارد ملالعه مروری سیستماتیك شهد انهد.دو کارشهناس گزارشها مهرتبط را
7

جمع آوری نمود و دو نویسند به صور مستمل از یکدیگر مماال چاپ شد را بررسی نمودند .جمع بنهدی نههایی بها مشهور پهنج
نویسند صور گرفت .تمامی مماال با هد شناسایی غلظت مناس کلسیم و ویتامین  Dسرم جهت برای پیشگیری و درمان پهوکی
استخوان و ممدار توصیه شد امالح و گرو های غذایی برای پیشگیری از بروز پوکی استخوان مورد ارزیابی قرار گرفت.



نتایج مورد انتظار از اجرای طرح و کاربرد احتمالی این نتایج :
نتایج حاصل در این مرحله می تواند در موارد زیر مورد استفاد قرار گیرد :
 .1شناسایی گرو های غذایی و میزان دریافت روزانه آنها برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان
 .0شناسایی درشتمغذیها و میزان دریافت روزانه آنها برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان
 .4شناسایی ریزمغذیها و میزان دریافت روزانه آنها برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان
 .2تعیین دستورالعملهای مناس تغذیهای برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان



مالحظات اخالقی
استفاد از جداول و نمودارهای مماال  ،با کس اجاز از نویسندگان مماله و ناشرین مماله صور گرفته است.



مشکالت احتمالی اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکالت
در اجرای این طرح امکان عدم ورود پایان نامه های انجام شد در زمینه تغذیه و پوکی استخوان که تاکنون مماله نشد انهد در ملالعهه
پی



بینی شد که با بررسی دقیق پایان نامه ها در سلح کشور سعی شد از نتایج آنها در این طرح استفاد شود.

نحوه انتشار اجرای طرح
در هر نوشته یا مماله که در نتیجه این طرح تهیه شود بایستی ذکر شود که این طرح با پشتیبانی مالی فرهنگستان علوم پزشکی ایهران
انجام شد است.
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فصل سوم  :یافته های پژوهش
اهمیت حداکثر توده استخوانی در پیشگیری از استئوپروز و شکستگی های استخوانی
حداکرر تود استخوانی )) (Peak Bone Mass(PBMیك عامل کلیدی در تعیین تود استخوانی و ولر شکستگی در سالهای بعدی
زندگی است .رسیدن به حداکرر تود استخوانی که هر فرد با توجه به پتانسیل ژنتیکی وود می تواند کس کند ،از استراتژی های اصلی در
پیشگیری از استئوپروز است .هم اکنون تعدادی از عواملی که می تواند در  PBMاثر گذار باشد مشخص شد است  .عوامل ژنتیکی نم
اساس در تعیین  PBMدارند به طوری که تخمین زد می شود که  78-70%تفاو افراد در میزان  PBMناشی از عوامل ژنتیکی است.
جنسیت  ،عوامل هورمونی ( هورمون های جنسی  ،کلسیتریول)  ،تغذیه  ،عوامل مکانیکی (فعالیت بدنی  ،تود بدنی )  ،سیگار و مصر
الکل از سایر عوامل موثر در تعیین  PBMاست[ .]0 ,7طول مدتی که فرد می تواند به  PBMمتناس
است که هنوز کاه

با شرایط ژنتیکی وود برسد زمانی

تود استخوانی مرتبط با سن روی نداد است که این زمان تمریبا در  00-48سالگی می باشد[.]7

اگرچه عوامل ژنتیکی مسئول  28-08%مینراالیزاسیون استخوان است ،عوامل قابل اصالح تعیین کنند  PBMشامل ورزش  ،تغذیه  ،تود
بدنی و عوامل هورمونی  ،از زمان جنینی تا بزرگسالی می تواند بر ولر استئوپروز موثر باشند .کودکی و نوجوانی نم

مهمی در تشکیل

آید آل استخوان و رسیدن به  PBMدارد 08% .کلسیم اسکلت بزرگساالن در سنین  14-17سالگی ذویر می شود[ .]9برنامه ریزی
غذایی جهت پیشگیری از استئوپروز باید از دوران جنینی و کودکی مورد توجه قرار گیرد .دوران کودکی بهترین زمان برای شکل گیری
رفتارهای مناس مربوط به شیو زندگی است که در سالمت استخوان نم

دارند .برنامه های پیشگیری از استئوپروز باید در راستای ایجاد

عادا صحیح تغذیهای در دوران کودکی و نوجوانی و تمویت آنها در طول دوران بزرگسالی باشد[ .]18به دلیل اهمیت این دوران در ایجاد
استئوپروز در سنین بزرگسالی ،استئوپروز به "بیماری کودکی با عواق سالمندی" لم گرفته است[.]2
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بررسی ارتباط مواد مغذی با پیشگیری و درمان پوکی استخوان
کلسیم:
ملالعا
کاه

اپیدمیولژیکی نشان می دهند که دریافت باالی کلسیم در تمام طول زندگی ،ولر شکستگی های استخوانی را تا بی

از 28%

میدهد[ .]2دریافت کافی کلسیم ،در کودکی و نوجوانی حداکرر تود استخوانی قابل دستیابی ) (PBMرا افزای

می دهد  ،در

تود استخوانی را کاه

می دهد[. ]0

دوران بزرگسالی ،به حفظ تود استخوانی کمك می کند و پس از سنین یائسگی  ،میزان اتال

بنابراین کلسیم و توجه به دریافت کافی آن در تمام طول زندگی  ،یك عامل مهم در پیشگیری از استئوپروز و کاه

ولر شکستگیهای

استخوانی ناشی ازآن است (جدول .)1
جدول  -9مقادیر توصیه شده دریافت کلسیم بر حسب سن[]11

سن (سال)

مرد و زن (میلی گرم در روز)

1-4

788

2-0

1888

9-14

1488

12-10

1488

≤19

1888

01-78

1088

01-78

1888

≤71

1088

ممادیر توصیه شد شامل مجموعه کلسیم دریافتی از هر دو منبع غذایی و مکمل است.

ملالعا نشان می دهند که دریافت ناکافی کلسیم در دوران کودکی و نوجوانی منجر به کاه

 PBMکه در محدود سنی  08-48سالگی

قابل دستیابی است ،می شود و در نتیجه آن ولر شکستگی در سالهای بعدی را تحت تاثیر قرار میدهد[ .]9جذب کلسیم و میزان ذویر
کلسیم در استخوان در دوتران اندکی قبل از منارک بیشترین میزان است و این زمان ممکن است اثربخ ترین زمان برای دریافت کافی
کلسیم و افزای

 PBMباشد .این در حالی است که بروی ملالعا نشان می دهند

فعالیت فیزیکی جهت بهبود تود استخوانی و افزای

که دوتران کمتر از پسران ممادیر توصیه شد مورد نیاز کلسیم را از رژیم غذایی وود دریافت می کنند[ .]7بعد از این که زنان و مردان به
11

حداکرر تود استخوانی وود رسیدند ،در صورتی که دریافت کلسیم ناکافی باشد 8/00-8/0% ،در سال تود استخوانی وود را از دست می
دهند .بنابراین  08سال دریافت ناکافی کلسیم منجر به کاه
به ووبی نشان می دهند که افزای

دریافت کلسیم سب

 0-10%چگالی تود استخوانی قبل از سن  08سالگی می شود[ .]9ملالعا
افزای

چگالی تود استخوانی  ،کاه

ولر استئوپروز و حتی کاه

ولر

شکستگی های استخوانی ناشی از استئوپروز می شود .پیشنهاد شد است که به ازای هر  1888 mg/dayکلسیم دریافتی  ،ولر
شکستگی لگن  02%کاه

می یابد  .بر اساس ملالعاتی که در جمعیت هایی با ولر شکستگی استئوپروتیك باال انجام شد است  ،حد

آستانه ای دریافت کلسیم کمتر از  288-088 mg/dayمیلی گرم در روز ولر شکستگی را افزای

می دهد .با این وجود به طور کلی

مشخص شد است که ارتباط کلسیم دریافتی با ولر شکستگی ولی نیست و اثرا مربت بیشتری با دریافت های باالتر از حد توصیه
شد کلسیم ایجاد نمی شود[.]10
انجمن ملی استئوپروز ) (NOFتوصیه می کند که افراد  08سال و باالتر حداقل  1088میلی گرم در روز کلسیم مصر نمایند .مصر بی
از  1088تا  1088میلی گرم در روز پتانسیل اثربخشی کمتری دارد و ممکن است ولر سنگ های کلیه و یا بیماری های قلبی عروقی را
افزای

می دهد  .مردان و زنان  08ساله و باالتر به طور معمول تنها حدود  288تا  788میلی گرم در روز کلسیم در رژیم غذایی وود

مصر نمایند [ .]14بنابراین اولین گام  ،افزای

دریافت کلسیم از منابع غذایی آن است و در صورتی که فرد قادر به تامین ممادیر مورد نیاز

نباشد ،مکمل کلسیم توصیه می شود.
منبع تامین کلسیم :
تامین میزان مورد نیاز کلسیم از منابع غذایی آن اولین گام در جهت افزای

دریافت کلسیم است .شیر و سایر محصوال

لبنی در

دسترسترین منابع غذایی کلسیم محسوب می شوند(جدول  . )0مزیت دیگر محصوال لبنی این است که منبع ووبی از پروتئین و سایر
عناصر (عالو بر کلسیم) می باشند که برای استخوان و سالمت کلی مهم بود اند .ساد ترین روش برای به دست آوردن کلسیم مورد نیاز،
نوشیدن  0اونس شیر کم چرب دارای  488میلی گرم کلسیم ،نوشیدن یك لیوان با هر وعد غذا به منظور دریافت کافی کلسیم در
بزرگساالن تا سن  08سالگی است [ .]9سایر منابع ووب کلسیم عبارتند از بروی از سبزیجا سبز (به عنوان مرال بروکلی ،کلم پیچ) و
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جدول  -2منابع غذایی حاوی کلسیم
مقدار کلسیم دریک واحد از ماده غذایی
 411میلی گرم
 1لیوان ماست بدون

 211میلی گرم

 951میلی گرم

 311میلی گرم
 1لیوان شیر

 48گرم پنیر طبیعی

 1لیوان ماست میو
ای
 1لیوان آب پرتغال
غنی شد از کلسیم

 1واحد غال غنی
شد با کلسیم
( ممکن است حاوی
بی از  1888میلی
گرم کلسیم باشد)

 1بسته بلغور جو دو
سر غنی شد با
کلسیم

میو اضافه شد
نصف فنجان شیر کم
چرب تغلیظ شد
نصف فنجان پودر
شیر وشك

یكچهارم فنجان
پنیر پارمیسان
نصف فنجان پنیر
تهیه شد از شیر
سویا و کلسیم
 98گرم ماهی
ساردین کنسرو شد
با استخوان

 911میلی گرم
 48گرم پنیر وامه
ای بدون چربی
نصف فنجان شلغم

نصف فنجان پودینگ
 48گرم بادام
،کسترد یا کیك
میو ای
نصف فنجان بستنی
 ،بستنی یخی تهیه
 98گرم ماهی قزل
شد از شیر و یا
آال صورتی کنسرو
دسرسرد تهیه شد
شد با استخوان
از ماست
 1واحد نان غنی
نصف فنجان لوبیای
شد با کلسیم
سفید

 51میلی گرم
نصف فنجان کلم
بروکلی
نصف فنجان کلم
پیچ و وردل سبز
نصف فنجان لوبیای
وشك
 1عدد نان ذر
مکزیکی متوسط
 1عدد پرتغال
متوسط
 1قاشق غذا ووری
پودر شیر وشك

 1واحد غال غنی
شد با کلسیم

سایر سبزیجا برگ دار که حاوی کلسیم قابل جذب هستند ،ماهی ساردین و یا آجیل[ .]9 ,2غذاها و نوشیدنی های غنی شد با کلسیم از
جمله نان ،غال  ،حبوبا  ،آب پرتمال و نوشیدنی سویا نیز در بروی از کشورها در دسترس است که می توانند میزان دریافت کلسیم را
افزای

دهند[.]2

از آن جایی که نوشیدنی های سویا که به " شیر سویا" شناوته می شوند  ،به طور طبیعی فاقد کلسیم هستند  ،فمط انواعی که با کلسیم
غنی شد اند  ،دریافت کلسیم را افزای

میدهند[ .]2شیر و محصوال لبنی دانسیته باالیی از مواد مغذی را دارند و وجود سایر ترکیبا و

مواد مغذی عالو بر کلسیم مانند پروتئین ،منیزیم ،روی ،فسفر ،پتاسیم ،ویتامین ، B2ویتامین  Aو فالونوئیدها سب
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می شود که مصر

شیر و محصوال لبنی در ممایسه با مصر مکمل کلسیم به تنهایی ،موثرتر باشد .به عالو جذب کلسیم از محصوال لبنی به دلیل وجود
ترکیباتی مانند الکتوز و کازئین بهتر صور میگیرد[ .]12افزای
کاه

مصر شیر و لبنیا کم چرب به میزان  4-2سروینگ در روز منجر به

حداقل  08%در هزینه های مربوط به استئوپروز می شود[ .]10افزای

مصر شیر و لبنیا کم چرب ،بار ناشی از سایر بیماریها

مانند چاقی ،پرفشاری وون ،مماومت به انسولین ،دیابت ،بیماری قلبی و عروقی و سنگ کلیه را نیز کاه

میدهد[ .]12 ,12سیاست

گذاری های مناس جهت دسترس آسان و ارزان به محصوال لبنی برای کلیه اقشار جامعه مانند تخصیص یارانه به شیر و محصوال لبنی
کم چرب و افزای

آگاهی افراد در مورد اهمیت مصر آنها و سایر منابع غذایی غنی از کلسیم میتواند از استراتژیهای مهم در افزای

دریافت این عنصر در جمعیت ایرانی باشد.
مکمل کلسیم :
به ووبی مشخص شد است که مکمل کلسیم در کاه

اتال تود استخوانی در زنان پس از یائسگی موثر است به وصوز در زنانی که

دریافت کلسیم غذایی کمتر از mg/day 288دارند[ .]7در یك ملالعه مروری که بر روی  08ملالعه انجام شد است  ،مکمل یاری
کلسیم توانسته است میزان اتال تود استخوانی را تمریبا  %1در سال کاه

دهد[. ]7

قیمت و میزان زیست دسترسی کلسیم از مکمل  ،دو عامل مهم در انتخاب مکمل مصرفی است .به منظور افزای

جذب کلسیم از مکمل و

به حداقل رساندن عوارض احتمالی ناشی از آن  ،دوز تجویزی روزانه کلسیم باید در چندین دوز کوچك صور گیرد به طوری که میزان
دوز مصرفی بیشتر از  088 mgنباشد[ .]17 ,0بروی از داد ها نشان می دهد که مکمل های کلسیم اگر در ش مرال با وعد شام مصر
شود میتواند موثرتر باشد .ملالعاتی که در کشور ژاپن انجام شد است نشان میدهد که دوز عصرانه  1888میلی گرم کلسیم  ،فعالیت
شبانه استئوکالستها را کاه

داد و از میزان اتال تود استخوانی می کاهد[. ]0کربنا کلسیم و فسفا کلسیم باید همرا با غذا مصر

شوند در حالی که سیترا کلسیم می تواند با معد والی نیز مصر شود[ .]17سیترا کلسیم در بیماران با سابمه سنگ کلیه مناس
است و توصیه می شود .میزان کلسیم در هر قرز کربنا کلسیم ( )28%بی

از ممدار کلسیم در سایر اشکال مکمل مانند سیترا کلسیم

( )04%است [ .]10در صورتی که فرد از مکمل آهن  ،داروهای بیس فسفونا و آنتی بیوتیك تتراسایکلین استفاد میکند ،مصر مکمل
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کلسیم باید در زمانی متفاو از زمان مصر این داروها باشد[ .]17مصر مکمل کلسیم می تواند سب

اوتالال وفیف گوارش از قبیل

یبوست ،نفخ  ،تهوع  ،درد معد و اسهال شود .همچنین شواهدی وجود دارد که نشان میدهد مکمل یاری کلسیم در زنان یائسه احتمال
میدهد [.]19

وقایع قلبی -عروقی را افزای

مکمل یاری کلسیم به نظر میرسد که کارآیی داروهایی که برای کاه
میشود مانند  ،HRTرا افزای
اثرا هم افزایی در افزای

میدهد .همچنین شواهد در حال افزای

تحلیل استخوانی در بیماران در معرض ولر استئوپروز استفاد
وجود دارد که نشان می دهند دریافت کلسیم و فعالیت فیزیکی

چگالی تود استخوانی بدن دارند[.]7

عوامل موثر در جذب کلسیم:
عوامل زیادی میزان جذب و دفع ادراری کلسیم را تحت تاثیر قرار می دهند .جذب کلسیم به فرم شیمیایی کلسیم ،مصر همزمان با سایر
مواد مغذی ،عوامل فیزیولوژیکی  ،میزان کلسیم در رژیم غذایی و زمان مصر آن بستگی دارد .یکی از موادی که بیشترین اثر را در جذب
کلسیم دارد ،ویتامین  Dاست و دریافت کافی آن تا حدی می تواند دریافتهای کم کلسیم را جبران کند .الکتوز ،فروکتوز ،گلوکز و
پروبیوتیك های الکتولوز و الیگوساکاریدها ،جذب کلسیم را افزای

می دهند .مصر غال کامل  ،جذب کلسیم را کاه

طور واز تمامی سبوس ها که حاوی فیتا ها هستند منجر به کاه

جذب رود ای کلسیم می شوند .با این وجود به نظر نمی رسد که

غال کامل اثری بر چگالی تود استخوانی داشته باشند که شاید به دلیل افزای
که سب کاه

می دهند .به

بازجذب کلیوی کلسیم باشد .صر نظر از وجود ترکیباتی

جذب کلسیم می شو ند ،غال کامل حاوی موادی هستند که اثرا مفیدی بر استخوان دارند ،مانند لیگنان و فیتواستروژن

های سویا .رژیم حاوی پروتئین کم  ،جذب رود ای کلسیم را کاه

داد و میزان دمینرالیزاسیون استخوان را افزای

فسفولیپیدهایی که در نتیجه تجزیه کازئین ( پروتئین شیر) آزاد می شود ،سب

افزای

حاللیت کلسیم در رود و افزای

میدهد.
جذب آن می

شود[ .]0عوامل ژنتیکی نیز به طور عمد جذب کلسیم را از رود تحت تاثیر قرار می دهند :ژن مسئول شکل گیری گیرند های ویتامین
 ، Dدارای چندین گونه است که اثر مختلف بر جذب کلسیم دارند[.]0
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ویتامین :D
ویتامین  Dنم

حیاتی در حفظ غلظت سرمی کلسیم و فسفر دارد و برای تکامل استخوان و حفظ سالمت آن ضروری است .کمبود

ویتامین  Dنه تنها منجر به تسریع و تشدید استئوپنی و استئوپروز در مردان و زنان می شود  ،بلکه سب

اوتالل در مینرالیزاسیون

استخوان و ضعف عضالنی می گردد که مجموعه این اثرا  ،ولر افتادن و شکستگی ناشی از آن را افزای

میدهد[ .]9کمبود آشکار

ویتامین  Dدر کودکان ،ریکتز و در بزرگساالن ،استئوماالسی ایجاد میکند که در هردوی این شرایط نسبت مینرال به استوئید استخوان
کاه

می یابد  .عدم کفایت ویتامین  Dدر سالمندان  ،که با سلوح باالتر  25(OH) D3نسبت به شرایط ایجاد کنند استئوماالسی

مشخص می شود ،نیز منجر به اتال تود استخوانی ناشی از سن و شکستگی استخوانی می شود اگرچه در این حالت نسبت مینرال به
استو ئید طبیعی است .مکانیسم این اثر احتماال به دلیل هیپر پاراتیروئیدیسم ثانویه است که اتال
ضعف عضالنی و افسردگی نیز در آن نم

دارد[.]10

غلظت سرمی  25(OH) D3افزای

جذب کلسیم با افزای

استخوانی را افزای

میدهد اگرچه

می یابد تا زمانی که سلح سرمی ویتامین  Dبه  08 nmol/lبرسد که پس از

آن این ارتباط به کفه می رسد[ .]08عدم کفایت وفیف ویتامین  Dمی تواند اثرا نامللوبی بر تود استخوانی در کودکان و نوجوانان
داشته باشد .ملالعا نشان می دهند که عدم کفایت ویتامین  Dدر این زمان منجر به کاه
را در سنین باالتر افزای
استخوانی را افزای

می دهد .کمبود این ویتامین و سلوح پایین سرمی آن نیز با کاه

 PBMمی شود که ولر ابتال به استئوپروز
چگالی تود استخوانی  ،ولر شکستگی

میدهد[.]7

منابع تامین کننده ویتامین : D
تعداد بسیار کمی از غذاها به طور طبیعی حاوی ویتامین  Dهستند و در نتیجه تاثیر رژیم غذایی بر وضعیت ویتامین  Dحداقل است  .ماهی
های چرب مانند سالمون و ماهی والمخالی ( ، ) 288-088 IU / 4/0 OZروغن کبد ماهی  ، )288 IU / 0 ml( codقارچ هایی که تحت
تاب

رشد کرد اند ( )188-1888 IU/ 4/0 OZو زرد تخم مرغ ( )08 IUاز منابع اصلی ویتامین  Dهستند  .در بروی از کشورها ،مواد

غذایی از قبیل شیر و لبنیا

 ،غال

و نان ها و آب پرتمال با ویتامین  Dغنی می شوند[ .]01منبع اصلی ویتامین  Dبرای انسان نور
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وورشید است و بیشتر میزان ویتامین  Dدر گردش وون از قرار گرفتن در معرض نور وورشید ایجاد می شود .میزان قرار گرفتن در معرض
نور وورشید برای رسیدن به وضعیت مناس

ویتامین  Dبستگی به عرض جغرافیایی ،ارتفاع ،فصل سال  ،زمان مواجهه در روز ،آب و هوا،

جنبه های دیگری از محیط زیست ،سن ،نوع پوست ،لباس ،فعالیت و ممدار پوست تحت تاب
اصلی ساوت ویتامین  Dدر اثر تاب

دارد[ .]00علی رغم آن که پوست بدن منبع

اشعه  UVووشید است  ،عواملی مانند ابر ،اوزون و آلودگی هوا میزان مواجهه اشعه  UVبا پوست و در

نتیجه میزان سنتز ویتامین  Dتوسط پوست را کاه

میدهد[ .]00 ,7به عالو نگرانی هایی نیز در مورد اثرا نامللوب تاب

اشعه  UVدر

پوست وجود دارد.
به ووبی مشخص شد است که سلح سرمی  25(OH)D3بهترین شاوص تعیین وضعیت ویتامین  Dاست .شواهد علمی نشان میدهد که
عدم کفایت ویتامین  Dدر سلح جهانی شایع است حتی در مناطمی که از نظر جغرافیایی از آفتاب ووبی بهر مند هستند مانند کشورهای
واورمیانه  ،آمریکای التین  ،کشورهای آسیایی و استرالیا [ .]2شیوع کمبود ویتامین ( Dبر حس
بی

ویتامین  Dسرم کمتر از )48 ng/ml

از  ٪08در پنج منلمه جهان بود و باالترین کمبود در واورمیانه ( )٪01و آسیا ( 24درصد) بود است[ .]2با توجه به شیوع گسترد

عدم کفایت ویتامین  ، Dممادیر سرمی  25(OH)D3در افراد به وصوز افراد در سنین باالتر باید مورد ارزیابی قرار گیرد .افراد مبتال به
سندروم های سوء جذب  ،بیماران کلیوی  ،بیماران کبدی  ،افراد مصر کنند داروهایی که با متابولیسم ویتامین  Dتداول دارند مانند
فنی توئین  ،فنوباربیتال و استروئیدها نیز باید از نظر ویتامین  Dسرمی مورد ارزیابی قرار گیرند[ .]10نتایج بررسی وضعیت ویتامین  Dبر
اساس سلح سرمی  25(OH)Dنشان میدهد که  01/4%ایرانیها دارای کمبود ویتامین  Dهستند .شیوع کمبود وفیف ،متوسط و شدید
این ویتامین به ترتی

 07/2% ،12/0%و  9/0%بود است[ .]4بنابراین بهبود وضعیت ویتامین Dباید معلو به استفاد از سایر روش ها

شامل غنی سازی مواد غذایی با ویتامین  Dو استفاد از مکملهای حاوی این ویتامین باشد .توجه به اصالح وضعیت ویتامین  Dاز طریق
مکمل یاری این ویتامین باید پس از دوران شیرووارگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
مکملیاری ویتامین D
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توصیه های کنونی آمریکا برای دریافت ویتامین  Dدر کودکان و بزرگساالن کمتر از  78سال  )10 µg/day( 288 IU/dayو برای افراد
بی

از  78سال  )08 µg/day( 088 IU/day ،است[ .]11با این وجود دوزهای باالتر ویتامین  )088-1888 IU/day( Dدر افراد بی

از  20سال ممکن است برای سالمت استخوان مفید باشد چرا که در این دوز ولر شکستگی استخوان کاه

می یابد[ .]10در افراد سالم

با ولر پایین کمبود ویتامین  ( Dسن کمتر از  08سال  ،عدم ابتال به استئوپروز و یا شرایلی که جذب و عملکرد ویتامین  Dرا مختل می
نماید)  ،مکمل یاری ویتامین  Dبه میزان  )18-00 µg/day( 288-1888 IU/dayتوصیه می شود .برای افراد باالی  08سال و کسانی
که در معرض ولر متوسط کمبود ویتامین  Dقرار دارند ،مکمل یاری حداقل  ) 08-00 µg/day( 088-1888 IU/dayبرای رسیدن به
سلح اید آل ویتامین  Dسرمی بیشتر از  70 nmol/lتوصیه می شود[ NOF .]00نیز برای همه افراد باالی  08سال مصر IU/day
 ) 08-00 µg/day( 088-1888توصیه می کند[ .]14سلح سرمی  25(OH)D3به میزان  08 nmol/lیا  40 ng/mlبه عنوان شاوص
کفایت ویتامین  Dبیان شد است و دریافت روزانه  1888 IU/dayویتامین  Dبرای دستیابی به این سلح ضروری است[ .]10در افراد
سالمند سلوح  25(OH)D3مناس

 ،بر اساس سلحی است که در آن بیشترین سرکوب  PTHصور می گیرد .بر اساس ملالعه ای که

بر روی  1888وانم منوپوز صور گرفته است  ،مشخص گردید است که افزای
 08 nmol/lبرسد ،افزای

 PTHزمانی که سلح سرمی  25(OH)D3به کمتر از

می یابد[ . ]04این یافته های نشان می دهد که سلوح اید آل  25(OH)D3در زنان منوپوز حداقل باید

 08 nmol/lباشد.
مکمل یاری ویتامین  Dدر دوز  )17/0-08 µg/day( 788-1888 IU/dayولر افتادن را در افراد سالمند  19%کاه
از  788 IUیا سلح سرمی کمتر از  ، 02 ng/mlولر افتادن در سالمندان را کاه

میدهد .دوز کمتر

نمی دهد( .)10بر اساس متاآنالیزی که بر روی 0

ملالعه مداوله ای انجام شد است ،مکمل یاری ویتامین  D3به میزان  17/0 µgیا  ، ) 788-088 IU( 08میزان شکستگی لگن را به
میزان  02%و شکستگی های غیر مهر ای را به میزان  ،04%کاه

می دهد [.]02

در بیشتر بیماران با کمبود ویتامین  ، Dتصحیح سلح سرمی ویتامین ، Dهد

اصلی است  ،اگرچه که تجویز دوزهای متفاوتی برای

تصحیح آن پیشنهاد شد است .معموال به بیماران  08888 IUویتامین  Dیکبار در هفته به مد  0هفته داد می شود[ .]2همچنین بر
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اساس  Aloiaو همکاران  ،دوز  4088 IUبرای افراد با سلح سرمی  25(OH) D3بیشتر از  00 nmol/lو  0888 IUبرای افراد با سلح
سرمی کمتر از  00 nmol/lبا هد

رسیدن به سلح سرمی بیشتر از  70 nmol/lپیشنهاد میشود [ .]02از آن جایی که دوزهای

متفاوتی برای مکمل یاری ویتامین  Dپیشنها شد است  ،یك روش بالینی مفید برای تعیین دوز ویتامین  Dاین است که در نظر گرفته
شود که به ازای هر  1 µg/dayویتامین  Dدریافتی  ،سلح سرمی آن  1 nmol/lتغییر وواهد کرد  .بر این اساس اگر فردی بر اساس
رژیم غذایی و مد

مواجهه با نور وورشید در فصل تابستان  ،میزان سرمی ویتامین  08 nmol/l Dدارد برای افزای

سلح سرمی

ویتامین  Dو رسیدن به سلح سرمی  70 nmol/lنیاز به مکمل یاری ویتامین  Dبه میزان  ) 00 µg ( 1888 IU/dayدارد .دوز روزانه
 ، ) 00 µg ( 1888 IU/dayدوزی است که به طور رایج در دسترس است و فاقد اثرا جانبی است و متوسط  25(OH)D3را nmol/l
 10-00افزای

می دهد[ .]00بررسی سلح سرمی  25(OH)D3در افراد دارای کمبود ویتامین  Dتحت درمان  ،برای تعیین اثربخشی

درمان ضروری است .نیمه عمر  25(OH)D3در بدن  10-08روز است  .با تجویز دوز  ) 088-0888 IU ( 08-08 µgمیزان سرمی
 25(OH)D3بعد از  4-2ما افزای

یافته و به کفه می رسد .بنابراین میزان سرمی ویتامین  Dنباید قبل از  4ما مکمل یاری با این

ممدار دوز سنجید شود .با تجویز دوز باالی ووراکی یا فرارود ای ) ( (parenteralمرال دوز  ) 088888 IUویتامین  Dسرم پس از یك
ما به حداکرر وود می رسد[ .]00در ملالعه انجام شد توسط قاضی و همکاران دریافت  08888واحد ویتامین  Dقرز ووراکی کوله-
کلسیفرول یك بار در ما  ،سب

افزای

غلظت سرمی ویتامین  ،Dغلظت کلسیم سرم ،استئوکلسین ،الکالین فسفاتاز و کاه

غلظت

هورمون پاراتورمون در افراد  12تا  08سال شد[.]00
به دلیل باال بودن نیمه عمر ویتامین  Dدر بافتها  ،دریافت بی
هیپرکلسمی و آسی

از حد این ویتامین دارای پتانسیل اثرا سمی مزمن است که به صور

کلیوی مشاهد می شود .حداکرر سلح ایمن ویتامین  Dدر کودکان بیشتر از  9سال و بزرگساالن  188 µgدر روز

پیشنهاد شد است .در بیماران که مکمل ویتامین  Dبی

از سلوح امن آن تجویز می شود ،پای

پروتئین:
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سلح سرمی آن ضروری است[.]00

رژیم غذایی کم پروتئین یك عامل ولر برای پوکی استخوان است .رژیم غذایی کم پروتئین  ،جذب کلسیم را کاه

داد و سب

تسریع

در دمینرالیزاسیون استخوان می شود[ .]0اگر چه پروتئین برای استخوان ضروری است ،اما اتال کلسیم در اثر مصر رژیمها با پروتئین
باال ،هنوز هم یك نکته مهم این بحث است .رژیم های غذایی پر پروتئین به وصوز پروتئین حیوانی که غنی از اسیدهای آمینه گوگردی
است با ایجاد شرایط اسیدوزیس سب

افزای

دفع اداری کلسیم می شوند که ممکن است برای سالمت استخوان ها در بلند مد مضر

باشد[ .]0علی رغم وجود چنین فرضیه ای  ،رژیم پر پروتئین اثری بر ولر پوکی استخوان نداشته است[ .]02 ,0از آن جایی که ملالعا
قبلی بررسی کنند تعادل کلسیم  ،افزای
افزای

جذب کلسیم حتی با دریافت های باالی پروتئین را نشان نداد اند  ،این طور تصور میشد که

دفع ادراری کلسیم در اثر رژیم های غذایی پرپروتئین  ،منشا استخوانی دارد و برای ونری کردن اسیدیته ناشی از رژیم پر پروتئین،

کلسیم از استخوان رها شد و در نتیجه در دراز مد دارای اثرا سوء بر استخوان است[ .]07اما ملالعا
افزای

دفع ادراری کلسیم در رژیم های پرپروتئین به دلیل افزای

جدیدتری نشان میدهد که

جذب رود ای کلسیم است و هیچ اثر مضری بر استخوان ندارد[,07

 .]00از طرفی بسیاری از غذاهای غنی از پروتئین مانند گوشت و شیر ،منابع ووبی از فسفر و پتاسیم نیز هستند که هردوی این مواد مغذی
از دفع ادراری کلسیم ممانعت میکنند و اثرا هیپوکلسیوریك آنها با اثرا هیپرکلسیوریك پروتئین ممابله کرد و تعادل کلسیم تغییر
چندانی نمی کند[ . ]09بروی از اسیدهای آمینه نیز از طریق بهبود جذب کلسیم می تواند دفع ادراری آن را جبران نماید و تا زمانی که
دریافت کلسیم کافی باشد  ،رژیم غذایی غنی از پروتئین سب بهبود چگالی تود استخوانی می شود[ .]07اثرا مربت رژیم پر پروتئین از
قبیل افزای

جذب کلسیم و افزای

تولید هورمون و فاکتورهای رشد سنتز استخوان (  )IGF-1وکاه

میزان سرمی  ، PTHهرگونه

اثرا احتمالی منفی آن را ونری می کنند[.]48
کمیت و کیفیت پروتئین دریافتی بر تود عضالنی و تود استخوانی به طرق مختلف اثر می گذارد و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد
افزای

دریافت اسیدهای آمینه ضروری در افراد سالمند منجر به افزای

سنتز پروتئین عضله و آنابولیسم شد و در هموستاز استخوان نیز

موثر بود است[ .]41توصیه های غذایی مجاز (  ) RDAبرای پروتئین که معادل  8/0 g/kg/dayاست در افراد مسن برای سالمت
استخوان مللوب نیست[ .]41رژیم های غذایی با پروتئین متوسط از  ، 1-1/0 g/kg/dayدر هموستاز طبیعی کلسیم موثر است بدون
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آن که اثری بر متابولیسم استخوان داشته باشد[ . ]40ارزیابی مجدد تعادل انرژی نشان می دهد که پروتئین دریافتی 1-1/4 g/kg/day
برای جبران کاه

انرژی دریافتی و اوتالل در پاسخ به انسولین در افراد سالمند الزم است[ .]07مصر پروتئین به میزان دو برابر RDA

یعنی  1/0-1/2 g/kg/dayممکن است منجر به سالمت بهتر عضله و استخوان در سالمندان شوند .اگرچه این میزان حدود دو برابر RDA
است  ،هنوز در محدود قابل قبول از انرژی دریافتی (  ٪ 40- ٪ 18از کل کالری ) می باشد[ ..]44بر اساس این داد هاg/kg/day ،
 1-1/0پروتئین (در حدود  ٪ 12- ٪ 14از کل کالری ) که می تواند سب
عملکرد کلیه ها ندارد ،توصیه می شود[ .]2مصر

متابولیسم طبیعی کلسیم و تعادل نیتروژن شود و اثرمنفی بر

پروتئین به میزان  1 g/kg/dayدر مدیریت بیماران استئوپروزی پیشنهاد

میشود( .)11بروی ملالعا نشان می دهند که پروتئین های حیوانی ( گوشت ها و لبنیا ) با  BMDباالتر  ،اثرا بیشتر بر استخوان و
متابولیسم کلسیم همرا است در حالیکه پروتئین گیاهی اثری بر  BMDندارد[ .]41در تمامی سنین  ،تعادل بین اسید رژیم غذایی و
بارقلیایی برای کنترل دفع کلسیم ضروری است به وصوز هنگامی میزان دریافت کلسیم ناکافی باشد .پیروی از یك رژیم غذایی متعادل از
نظر پروتئین غذایی که تولید اسید می کند و میو ها و سبزیجا که تولید قلیا می کند  ،می تواند اثرا احتمالی افزای

دفع ادراری

کلسیم به حداقل رساند[ .]17بنابراین توصیه کلی برای پیشگیری از استئوپروز  ،رعایت یك رژیم غذایی با پروتئین باال ،کلسیم کافی و میو
و سبزیجا فراوان است[.]48

فسفر:
دریافت کافی فسفر برای ساوت استخوا ن در دوران رشد الزم است و سلوح پایین سرمی آن  ،تشکیل استخوان و مینرالیزاسیون آن را
کاه

میدهد[ . ]10بروی از افراد در مورد اثرا منفی دریافت باالی فسفا از رژیم غذایی نگران هستند .با این وجود شواهدی وجود دارد

که نشان می دهد که دریافت باالی فسفر در صورتی که همرا با دریافت کم کلسیم باشد منجر به تغییر متابولیسم کلسیم و افزای

هورمون

پاراتیروئید (هیپریاراتیروئیدیسم ثانویه ) می شود  .این اثر به نظر میرسد که بیشتر ناشی از دریافت ناکافی کلسیم باشد چراکه این اثرا
حتی در افرادی که رژیم غذایی با کلسیم پایین ( بدون باال بودن فسفر دریافتی ) نیز داشتند ،مشاهد می شود[ .]2زمانی که دریافت
غذایی کلسیم تمریبا به میزان  0888میلی گرم در روز باشد ،رژیم های غذایی غنی از فسفر ( به میزان  4888میلی گرم در روز) اثر مضری
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بر هورمون های مرتبط با استخوان و مارکرهای بیوشیمیایی بازجذب استخوانی ندارد[ .]42از آن جایی که غذاهای حاوی فسفر  ،مانند شیر
و محصوال لبنی  ،مرغ ،گوشت  ،ماهی  ،غال و حبوبا  ،منابع ووب کلسیم هم محسوب می شود ،دریافت فسفر در محدود طبیعی
غذایی آن به نظر نمی رسد اثر منفی بر سالمت استخوان داشته باشد[ .]10با این وجود جایگزینی نوشیدنی ها (نوشابه ) و میان وعد ها
(اسنك) غنی از فسفر به جای شیر و غذاهای غنی از کلسیم  ،اثراتی جدی بر استخوان دارد[ .]2در هر سنی نسبت فسفر به کلسیم احتماال
مهمتر از میزان مصر فسفر به تنهایی است[.]10
منیزیم:
منیزیم بهطور مستمیم از طریق کاه

انداز کریستال های هیدروکسی آپاتیت و به طور غیرمستمیم از طریق نمشی که در متابولیسم مواد

معدنی بازی می کند ،در کیفیت استخوان و سالمت آن اهمیت دارد[ .]2منیزیم در محور ویتامین  -Dپاراتورمون نیز منیزیم نم
دارد[ .]10براساس بروی ملالعا اپیدمیولوژیکی  ،دریافت باالتر منیزیم با میزان بیشتر  BMDدر زنان میانسال و مردان و زنان سالمند
ارتباط دارد[ .]42 ,40هم اکنون شواهدی دال بر این که مکمل منیزیم برای افزای

 BMDو کاه

ولر پوکی استخوان در افراد جامعه

الزم است  ،وجود ندارد .منیزیم به طور گسترد در منابع غذایی وجود دارد و تامین نیاز روزانه آن از طریق رژیم غذایی متنوع و متعادل
امکانپذیر است[ .]10دریافت کافی منیزیم از طریق رژیم غذایی به دلیل اثرا احتمالی مربت آن بر استخوان و سایر اثرا مربتی که بر
سالمتی دارد ،منلمی و ضروری به نظر می رسد.

فلوراید:
دریافت روزانه فلوراید به میزان  2میلی گرم در مردان و  4میلی گرم در زنان کافی و مناس

است و نیازی به دادن مکمل های فلوراید به

بزرگساالن برای سالمت استخوان نیست .دوز های اندک فلوراید که معموال در آب های آشامیدنی وجود دارد اثری بر چگالی استخوان و
شکستگی های استخوانی ندارد .دوز های باالی فلوراید می تواند استئوبالست ها را تحریك کند با این وجود کیفیت استخوان تشکیل شد
غیر طبیعی بود و اثر آن بر میزان شکستگی های استخوانی روشن نیست .در بروی مناطق که میزان دریافت فلوراید باالست  ،میزان
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شکستگی لگن بیشتر مشاهد شد ا ست .بنابراین ،فلوراید برای درمان استئوپروز زنان و مردان و افزای

سالمت استخوان توصیه

نمی شود[.]10

ویتامین :K
ویتامین  Kنم

مهمی در شکل گیری استئوکلسین و دیگر پروتئین های واز برای تشکیل استخوان و افزای

بازجذب کلسیم در کلیهها

دارد[ . ]0ویتامین Kکوفاکتور در گاما کربوکسیالسیون گلوتامیك اسید است که در تولید استئوکلسین  ،یکی از اصلی ترین پروتئینهای غیر
کالژنی در استخوان مهم می باشد [ .]10دریافت ویتامین  Kو سلوحی سرمی آن  ،ارتباط مربتی با چگالی تود استخوانی داشته است.
سلوح باالی دریافت ویتامین  Kنیز با ولر پایین تر بروز شکستگی همرا است که شاید به این دلیل باشد که در شرایط دریافت ناکافی
ویتامین  ، Kاستئوکلسینی که کارآیی کمتری دارد ) (under-carboxylated osteocalcinتولید می شود .چندین ملالعه کارآزمایی
بالینی کوچك نشان داد اند که مکمل یاری ویتامین  Kمنجر به کاه

دفع ادراری کلسیم  ،کاه

بازجذب استخوان و کاه

نسبت

 under-carboxylated osteocalcinبه استئوکلسین می شود[ .]10دوزهای فارماکولوژیك باالی ویتامین  )20 mg( K2منجر به
کاه

میزان اتال استخوانی و بروز شکستگی می شود[ .]40 ,47با این حال ،مکمل ویتامین  Kدر حال حاضر برای پیشگیری از پوکی

استخوان پس از یائسگی  ،برای درمان زنان یائسه مبتال به پوکی استخوان و در مردان و زنان قبل از یائسگی توصیه نمی شود .یك رژیم
غذایی سالم ،با میو ها و سبزیجا باال ،تضمین می کند که دریافت ویتامین  Kبرای بسیاری از افراد کافی است .

ویتامین :C
ویتامین ( Cاسید اسکوربیك) یك کوفاکتور در هیدروکسیالسیون لیزین و پرولین است ،و در پیوند دوگانه الیا کالژن در استخوان مهم
است .مصر مرجع غذایی ( )DRIsبرای ویتامین  70 Cمیلی گرم  /روز برای زنان بالغ و  98میلی گرم  /روز برای مردان بالغ است .توصیه
مصر  0وعد یا بیشتر از میو ها و سبزیجا  ،ویتامین  Cکافی را برای سالمت استخوان تامین می کند[..]10
ویتامین :A
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مصر

بی

از انداز ویتامین  Aبه میزان بی

شکستگی های لگن را تا  0برابر افزای

از  1088گرم در روز معادل رتینول  ،چگالی تود استخوانی را کاه

داد و ولر

می دهد .با این وجود ،ویتامین  Aموجود در میو ها و سبزی ها(کارتنوئیدها) اثر منفی بر سالمت

استخوان ها ندارند .هیچ شواهدی مبنی وجود ارتباط بین مصر کارتنوئید ها ،استئوپروز و یا شکستگی استخوان وجود ندارد[.]10

ویتامین :B6
مصر کم ویتامین  B2و سایر ویتامین های گرو  Bبا کاه

تود استخوانی ) (BMCو افزای

ولر شکستگی استئوپروتیك لگن ارتباط

دارد[ .]10ویتامین  ، B2در مسیر سولفوریزاسیون نمشی کوفاکتور را ایفا می نماید و از این طریق در تبدیل هموسیستئین به سیستاتیونین
و در نهایت به سیستئین نم

دارد .کمبود این ویتامین منجر به تجمع هموسیستئین می شود که اثراتی مضری بر سالمت استخوان دارد.

اطمینان از دریافت کافی ویتامین  B2می تواند از شکستگی ناشی از استئوپروز جلوگیری نماید.

سدیم:
سدیم نسبت به کلسیم دریافتی ،تعیین کن ند قوی تری برای دفع ادراری کلسیم است و دریافت زیاد آن می تواند برای سالمت استخوان
مضر باشد[.]10افزای

 088میلی گرمی سدیم در نتیجه افزای

مصر نمك ،دفع ادراری کلسیم را  ،0-2٪افزای

می یابد [ .]0متوسط

اتال ادراری کلسیم 1 ،میلی مول در هر  188میلی مول سدیم است[ . ]49در صورتی که کلسیم دریافتی کمتر از ممدار مورد نیاز برای
جبران اتال کلسیم ناشی از دریافت زیاد سدیم باشد ،به طور منفی تود استخوانی را تحت تاثیر قرار وواهد داد .دریافت کافی کلسیم ،
آزادی بیشتر در دریافت نمك ایجاد می کند چرا که مشخص شد است که در صورتی که دریافت کلسیم [ ]28و پتاسیم [ ]21کافی باشد،
مصر سدیم یك مشکل محسوب نخواهد شد .اگر دستورالعمل های  AHAدنبال شود (  0288میلی گرم سدیم  /روز) هیچ تاثیر منفی بر
سالمت استخوان نخواهد داشت[ .]10بهترین توصیه برای تمام سنین مصر نمك برای رفع نیاز و پرهیز از مصر بی
[.]17
اسیدهای چرب :
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از حد آن است

اسیدهای چرب  PUFAاز طریق مکانیسم های متفاوتی از قبیل اثراتی که بر سیتوکین های التهابی[ ، ]24 ,20تولید ، ]20 ,22[PGE2
افزای

دفع ادراری آن دارند [ ، ]27 ,22می توانند بر سالمت استخوان موثر باشند .مصر اسیدهای چرب غیر

جذب کلسیم و کاه

اشباع  PUFAبه میزان اندکی با ممادیر بیشتر  BMDدر افراد سالمند ارتباط دارد ولی ارتباط مصر آنها با ولر شکستگی هنوز به ووبی
بررسی نشد است .همچنین به نظر می رسد که اسیدهای چرب  PUFAبر حس نوع آنها دارای اثرا متفاوتی بر سالمت استخوان باشند
به طوری که برای اسیدهای چرب غیر اشباع امگا  ، 4یك اثر محافظتی بر معدنی شدن استخوان پیشنهاد شد است در حالیکه اسیدهای
چرب امگا  2ممکن است برای استخوان مضر باشند[ .]29 ,20هنوز مشخص نیست که آیا تمامی اسیدهای چرب امگا 2-برای استخوان
مضر هستند چرا که در ملالعه ای مشخص شد است که آراشیدونیك اسید می تواند از اتال استخوان جلوگیری کرد و ولر شکستگی
لگن را کاه

میدهد[ .]01 ,08ملالعاتی که به بررسی ارتباط مصر ماهی یا اسیدهای چرب امگا 4-با ولر شکستگی پرداوته اند،

نتایج ضد و نمیضی را نشان می دهند[ .]20بر اساس مرور سیستماتیکی که بر روی ملالعا بررسی کنند اثر اسیدهای چرب امگا 4-بر
استخوان انجام شد است  ،به دلیل تعداد کم ملالعا کارآزمایی بالینی و حجم نمونه پایین ،نتیجه گیری قلعی امکان پذیر نبود است
ولی این طور پیشنهاد شد است که هرگونه اثرا مربت اسیدهای چرب امگا 4-بر سالمت استخوان ها با مصر همزمان آن با کلسیم
افزای

می یابد[ .]20همچنین بین معدنی شدن استخوان تا سن 00-02سال و غلظت ( DHAاسید دوکوزاهگزانوییك) ارتباط وجود

دارد[ .]0اسیدهای چرب  PUFAهمچنین از طریق اثراتی که بر تود عضالنی بدن دارند  ،نیز می توانند به طور غیر مستمیم در ولر
شکستگی موثر باشند .کاه

تود عضالنی و قدر عضالنی که با افزای

سن روی می دهد (سارکوپنی) منجر به کاه

ناتوانی و حتی مرگ می شود .به نظر می رسد که اسیدهای چرب امگا 4 -از طریق تحریك سنتز پروتئین عضالنی با کاه
ظرفیت عملکردی ناشی از افزای

عملکرد ،افزای
تود عضالنی و

سن ممابله نماید[ .]08دریافت باالی اسیدهای چرب امگا 2-به همرا دریافت پایین اسیدهای چرب

امگا 4-می تواند ایجاد شرایط التهابی ) (low grade chronic inflammationکند که در چاقی و استئوپروز نم

دارد[ .]08اگرچه

بروی ملالعا نشان می دهند که نسبت پایین امگا 2-به امگا 4-ممکن است منجر به بهبود تشکیل استخوان شد [ ]04 ,00 ,08و با
چگالی تود استخوانی ارتباط دارد[ ، ]00 ,02بررسی ارتباط این نسبت با پیامدهای طوالنی مد مانند ولر شکستگی نیاز به ملالعا
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بیشتری دارد .هم اکنون توصیه ای که بر اساس یافته های کنونی می توان انجام داد ،توصیه به مصر ممادیر کافی اسیدهای چرب امگا4-
از رژیم غذایی است  .ماهی منبع غذایی غال

و برجسته از  EPAو  DHAاست و پس از ماهی  ،گوشت منبع دیگری از این اسیدهای

چرب است.انجمن قل آمریکا مصر دو وعد غذایی ماهی چرب در هفته را برای سالمت عمومی توصیه می کند[ ، ]02این ممدار ممکن
است برای سالمتی کافی باشد اما روشن نیست که آیا دریافت بیشتر از این ممدار (≥ 4بار در هفته) اثری بر سالمت استخوان دارد[ ]08یا
نه.

فیتواستروژن ها :
تولید درون زاد استروژن ها توسط بافت چربی به طور واز در زنان بعد از یائسگی از اهمیت زیادی برووردار است .فیتواسترون ها ترکیبا
شیمیایی هستند که به طور طبیعی در گیاهان وجود دارند و دارای وصوصیا

استروژنی ضعیفی می باشند .فیتواستروژنها شامل

ایزوفالون های مشتق از سویا  ،از قبیل جنستئین و دیادزئین  ،و لیگنانهای مشق از غال  ،میو ها و سبزیها هستند .پروتئین سویا و بذر
کتان مهمترین منابع فیتواستروژنی محسوب می شوند[ .]10ملالعا اپیدمیولژیکی نشان میدهند که در جمعیت هایی که دریافت غذایی
فیتواستروژن ها باالست (مانند آسیایی ها ساکن در آسیا) میزان شکستگی لگن کمتر از آمریکایی ها است[ .]07در ملالعا مداوله ای
کوتا مد ( 2ما ) نیز مکمل یاری ایزوفالون در زنان قبل از سنین یائسگی به حفظ محتوای تود استخوانی و چگالی استخوانی کمك
کرد است [ ]00و در زنان پس از سنین یائسگی منجر به افزای

محتوای مواد معدنی استخوان ( )0/2%و چگالی استخوانی ( )0/0%شد

است[ . ]09فیتواستروژن های می توانند از اتال استخوانی جلوگیری کنند ،با این وجود هنوز یافته های حاصل از ملالعا انسانی در این
مورد اندک است .از آن جایی که این ترکیبا

میتوانند به رسپتورهای  αو  βاسترو ژن متصل شد و بسته به نوع بافت اثرا آگونیستی یا

آنتاگونیستی از وود نشان دهند[ ، ]10نیاز به ملالعا مداوله ای طوالنی مد برای نشان دادن اثربخشی و اثرا جانبی احتمالی مکمل
یاری فیتواستروژن ها وجود دارد.

میوه ها و سبزی ها:
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میو ها و سبزیها حاوی مواد مغذی متنوعی از جمله مواد معدنی (منیزیم ،پتاسیم و کلسیم)  ،ویتامین ها (ویتامین  Cو ، ) Kآنتی
اکسیدان ها )پلی فنل ها ) و مواد شیمیایی گیاهی ( فیتواستروژن ها ) است که همگی در متابولیسم استخوان نم
سالمت آن تاثیرگذار باشند .میو ها و سبزی ها با کاه
می کندو افزای
مصر

پ تانسیل بار اسیدی کلیه و کاه

دارند و می توانند بر

تولید درون زاد اسید  ،محیط بدن را قلیایی

مصر میو ها و سبزی ها می تواند در پیشگیری از استئوپروز موثر باشد[ .]28اگرچه که ملالعاتی که به بررسی ارتباط

میو و سبزی ها بر چگالی تود استخوانی  ،مارکرهای استخوانی و شکستگی ها پرداوته اند[ ،]21 ,28نتایج متفاوتی را نشان

میدهند به نظر می رسد یك رژیم غذایی متعادل حاوی واحد های کافی از میو ها و سبزی های با رنگ روشن بتواند در سالمت استخوان
در افراد سالمند موثر باشد .سلح مصر ≥  288گرم  /روز ( پنج سروینگ) از میو و سبزی (به جز سی
توسط  WHOو بنیاد بین المللی پوکی استخوان برای کاه

زمینی و دیگر غال نشاسته )

بروز پوکی استخوان حمایت شد است[ ، ]20 ,21با این حال ،با توجه به

اهمیت محصوال لبنی برای سالمت استخوان  ،تمویت یك نوع غذا در رژیم غذایی ممکن است به کاه

دیگری منجر شود ،لذا میو و

سبزی باید به عنوان بخشی از یك رژیم غذایی سالم که شامل حداقل سه وعد لبنیا در روز باشد توصیه گردد[ .]28یافته های حاصل از
بررسی  282فرد  10-72سال ساکن شهر تهران ،در ملالعه قند و لیپید تهران ،نشان میدهد که  00/0%افراد کمتر از ممدار توصیه
شد  288گرم در روز ،میو و سبزی مصر میکنند[.]24
نوشیدنی ها:
مصر

روزانه قهو به میزان حداکرر  488میلی گرم کافئین در روز در صورتی که دریافت کلسیم کافی باشد ،اثری بر چگالی تود

استخوانی ندارد .اما مصر زیاد قهو (بیشتر از  488میلی گرم در روز) توسط زنان سالمند به وصوز زمانی که همرا با دریافت کلسیم
کمتر از  708 mg/dayباشد  ،می تواند منجر به اتال بیشتر استخوان شود[ .]22 ,0مصر زیاد قهو ( بی
معنی داری شکستگی لگن را در زنان و مردان افزای

از  2فنجان در روز) بهطور

می دهد درحالیکه این اثر در مورد مصر چای دید نشد است .در گذشته ،مصر

زیاد کافئین به دلیل اثراتی که در دفع ادراری مواد معدنی دارد به عنوان یك عامل ولر استئوپروز در نظر گرفته می شد اما در ملالعا
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اویر ،ارتباطی بین مصر کافئین و چگالی تود استخوانی پایین و یا افزای
می شود که از مصر بی
پرهیز از مصر بی

میزان اتال استخوان مشاهد نشد است .با این وجود توصیه

از حد کافئین ( بیشتر از  2فنجان در روز) پرهیز شود[.]20

از حد الکل و نوشابه های کوال دار توصیه می شود .مصر بی

اسیدفسفوریك است از طریق باند شدن به کلسیم در رود  ،محتوای کلسیم بدن را کاه
ناشی از آن نیاز به آزاد شدن کلسیم از استخوان است( .)0همچنین مصر بی
های حاوی کلسیم را می گیرد که منجر به کاه

از حد نوشیدنی های کوالدار که حاوی ممادیر زیاد
می دهد و از طر دیگر برای ونری کردن اسید

از حد این نوشیدنی ها  ،جای مصر شیرو سایر نوشیدنی-

دریافت کلسیم از رژیم غذایی می شود[.]0

نمایه توده بدنی و درصد چربی بدن:
افراد با نمایه تود بدنی کمتر از  04نسبت به افراد با نمایه تود بدنی بیشتر از  ، 07چگالی تود استخوانی کمتری دارند .زنانی که اضافه
وزن دارند و یا چاق هستند ،جذب کلسیم بهتری دارند و کاه
از استئوپروز در زنان سالمند ،ممدار اندکی افزای

تود استخوانی کمتری نسبت به زنان با وزن طبیعی دارند .برای پیشگیری

وزن تا زمانی که منجر به ایجاد عوامل ولر بیماری های قلبی – عروقی (فشار وون،

دیس لیپیدمی و دیابت نوع  )0نشود  ،مورد تایید است[ .]0ارتباط چاقی با سالمت استخوان هنوز به طور کامل مشخص نشد است و نیاز
به ملالعا بیشتری دارد .در حالیکه بروی ملالعا نشان می دهند که در زنان با  BMIباال  ،ولر استئوپروز کمتر است  ،یافته های در
حال افزایشی نشان میدهند که چاقی ،سالمت استخوان را به مخاطر می اندازد[ .]0ارتباط بین تود چربی و استخوان در سنین مختلف از
کودکی تا بزرگسالی به نظر می رسد که متفاو

باشد  .تعدادی ملالعه مملعی نشان میدهند که تود چربی بدن در دوران کودکی و

نوجوانی اثرا منفی بر سالمت استخوان دارند به طوری که چاقی با افزای

شکستگی استخوان در این دوران ارتباط دارد .نیاز به ملالعا

طولی است که در آن ارتباط چربی بدن با سالمت استخوان از دوران کودکی تا بزرگسالی بررسی گردد و مشخص شود که آیا زمان کلیدی
وجود دارد که در آن زمان ،چربی بی

از حد مانع کس مناس تود استخوان شود[ .]22همچنین پیشنهاد شد است که ارتباط چربی با

استخوان در جایگا های مختلف استخوانی متفاو است و این اثر بیشتر به طور موضعی است تا کلی [ .]22به نظر می رسد اگر چاقی بر
اساس  BMIو یا وزن بدن تعریف شود  ،اثرا حفاظتی بر استخوان داشته و از اتال آن جلوگیری می کند و ولر شکستگی را کاه
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می دهد و در صورتی که به عنوان درصد چربی بدن تعریف شود  ،یك عامل ولر استئوپروز است[ .]0تغییرا سنی در ترکی بدن ،عوامل
متابولیکی و سلح هورمونی بعد از یائسگی  ،به همرا کاه
می شود .کاه

فعالیت بدنی  ،منجر به افزای

وزن و به وصوز افزای

در دریافت انرژی به نظر می رسد که برای ممابله با این تغییرا ناشی از سن مفید باشد با این وجود کاه

نباید منجر به کاه

تود چربی بدن
دریافت انرژی

دریافت پروتئین شود .بدون شك کم وزنی عامل ولر ثابت شد ای برای استئوپروز و پوکی استخوان است که باید از

آن جلوگیری شود[.]27

فعالیت بدنی
حداکرر تود استخوانی و متابولیسم کلسیم در استخوان تحت تاثیر فعالیت بدنی قرار دارند[ .]0فعالیت فیزیکی جذب کلسیم در رود و
چگالی تود استخوانی را افزای

می دهد .زنانی که به طور منظم فعالیت فیزیکی انجام می دهند 00% ،جذب رود ای کلسیم و سلوح

کلسیتریول باالتری دارند[ .]0انجام فعالیت بدنی تحمل وزن ) (weight bearingشامل پیاد روی سریع  ،دویدن آهسته )،(jogging
حرکا موزون ،تنیس  ،والیبال و بلند کردن وزنه ،باال رفتن از پله ،برای پیشگیری از اتال استخوانی در زنان یائسه و مردان سالمند توصیه
میشود .انجام این قبیل فعالیت های بدنی به طور منظم به حفظ و افزای
افتادن و شکستگی را کاه

 BMDو تود عضالنی کمك می کند و از این طریق ولر

می دهد .بنیانگذار ملی استئوپروز ) ، (NOFانجام فعالیت بدنی در تمامی سنین را به منظور پیشگیری از

استئ وپروز و به طور کلی سالمتی ،توصیه می کند و تاکید دارد که در صور

توقف فعالیت بدنی ،اثرا

مفید آن از بین می رود[.]14

بهترین توصیه برای بزرگساالن ،پیاد روی  4-2مایل ( 2 -0کیلومتر) در هفته است که این میزان فعالیت بدنی چگالی تود استخوانی را در
نواحی کمر ،ستون فمرا واجی و ران افزای

می دهد[.]9

نتیجه گیری:
استئوپروز یك بیماری چند علیتی است که ولر ابتال به آن می تواند با یك تغذیه کافی و شیو مناس زندگی به میزان زیادی کاه

یابد.

پیشگیری باید از دوران کودکی آغاز شود یعنی زمانی که سرعت تشکیل استخوان بسیار باال است و دستیابی به باالترین میزان PBM
دراین زمان اهمیت زیادی دارد  .توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از استئوپروز برای تمامی سنین کاریرد دارد اگرچه دالیل پیروی از این
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توصیه ها در سنین مختلف  ،متفاو است .به طور کلی پیروی از یك رژیم غذایی سالم با ممادیر کافی پروتئین  ،کلسیم  ،ویتامین  Dو
مواد مغذی که ایجاد محیط قلیایی دریدن می کنند ( پتاسیم و منیزیم ) برای استخوان مهم است .یك رژیم غذایی غنی از محصوال لبنی
(عمدتا کم چرب )  ،میو ها و سبزی ها و ممادیر کافی گوشت  ،مرغ و ماهی ضروری است .در صور عدم دریافت غذایی ممادیرکافی
کلسیم ویتامین  ، Dمکمل یاری آنها باید مد نظر قرار گیرد .نیاز به سایر مواد مغذی از قیبل منیزیم  ،پتاسیم ،ویتامین  ، Cویتامین  Kو
سایر مواد مغذی بالمو برای حفظ سالمت استخوان به راحتی و از طریق رعایت یك رژیم غذایی غنی از میو و سبزی ها قابل دستیابی
است .مکمل یاری ویتامین و مواد معدنی باید به دقت توسط مراقبین سالمت پای
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شود چرا که ممکن است دارای اثرا جانبی باشند.

فصل چهارم :ارائه دستورالعملهای تغذیه و کاربستهای مناسب برای پیشگیری و درمان
پوکی استخوان در سطح جامعه
دستورالعمل های عملی تغذیه ای در پیشگیری از پوکی استخوان
 -1دریافت کافی کلسیم از غذا یا مکمل ملابق با جدول  ،1برای پیشگیری از پوکی استخوان درتمامی سنین ضروری است .
 -1-1مصر حداقل  4واحد شیر و لبنیا با محتوای چربی کاه

یافته برای تامین میزان کلسیم مورد نیاز الزم است.

 -0-1استفاد از شیرهای کم الکتوز در افرادی که عدم تحمل الکتوز دارند و یا توصیه به مصر کمتر از یك لیوان شیر در
هر بار مصر در افرادی که قادر به تحمل شیر نیستند ،مناس است.
 -4-1سبزیجا حاوی کلسیم باال ( بروکلی و کلم)  ،بهتر است به طور روزانه در برنامه غذایی گنجاند شود.
 -2-1در نظر گرفتن م صر مکمل کلسیم در مواردی که فرد قادر به تامین کلسیم مورد نیاز وود از رژیم غذایی نیست.
 -0-1به منظور افزای

جذب کلسیم ،ممدار مورد نیاز بر حس

سن در طی روز و در وعد های متفاو

صور

گیرد

به طوری که ممدار مصر ( غذایی یا از طریق مکمل ) در هر بار مصر بیشتر از  088 mgنباشد.

 -0دریافت کافی ویتامین  Dاز غذا یا مکمل برای پیشگیری از پوکی استخوان درتمامی سنین ضروری است .
 -1-0یك روش بالینی مفید برای تعیین دوز ویتامین  ،Dدر نظر گرفتن  1 nmol/lتغییر در سلح سرمی  -00هیدروکسی
ویتامین  Dبه ازای هر  1 µg/dayویتامین  Dدریافتی است .با در نظر گرفتن این نکته می توان میزان ویتامین  Dمورد
نیاز فردی را بر اساس میزان سرمی -00هیدروکسی ویتامین  Dآن تا رسیدن به سلح سرمی  -00هیدروکسی ویتامین D
 ،70-08 nmol/lسلحی که بیشترین اثرا مربت را در سیستم عضله و استخوان دارد ،تعیین کرد.
 -0-0در افراد سالم با ولر پایین کمبود ویتامین  ( Dسن کمتر از  08سال  ،عدم ابتال به استئوپروز و یا شرایلی که جذب و
عملکرد ویتامین  Dرا مختل می نماید)  ،مکمل یاری ویتامین  Dبه میزان )18-00 µg/day( 288-1888 IU/day
توصیه می شود .بر اساس ملالعا انجام شد در ایران دریافت ویتامین  Dبه میزان  08888واحد یك عدد در ما سب
بهبود غلظت سرمی ویتامین  Dدر افراد مبتال به کمبود ویتامین  Dمیشود[.]00
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 -4-0برای افراد باالی  08سال و کسانی که در معرض ولر متوسط کمبود ویتامین  Dقرار دارند ،مکمل یاری حداقل
 ) 08-00 µg/day( 088-1888 IU/dayبرای رسیدن به سلح اید آل ویتامین  Dسرمی بیشتر از  70 nmol/lتوصیه
می شود.

 -4اطمینان از دریافت کافی پروتئین به وصوز پروتئین با کفایت باال در سنین رشد و درافراد با سنین باال به میزان 1/0-1/2 g/kg
وزن بدن  ،به وصوز در افرادی که میزان دریافت انرژی غذایی پایینی دارند.

 -2مصر میو ها و سبزی ها با رنگ های متفاو و متنوع به میزان  0سروینگ در روز  ،برای اطمینان از دریافت مواد مغذی موثر بر
استخوان.

 -0به منظور کاه

نسبت اسیدهای چرب امگا 2-به امگا 4-موارد زیر پیشنهاد می شود:

 -1-0افزای

مصر ماهی و غذاهای دریایی  ،حداقل  1-0بار در هفته

 -0-0مصر روزانه مغز دانه ها به وصوز گردو
 -4-0استفاد از روغن های کانوال و روغن بزرک در پخت و پز غذا

 -2محدودیت در مصر سدیم  ،دریافت کمتر از 0188 mg
 -7مصر ادویه به جای نمك برای افزای طعم غذا که به طور موثری میزان مصر نمك را کاه

می دهد .

 -0محدودیت در مصر غذاها و نوشیدنی های حاوی فسفر باال
 -9پرهیز از مصر بی

از حد قهو ( بیشتر از  2فنجان در روز)

 -18حفظ وزن در محدود سالم  ،پرهیز از کم وزنی و چاقی در تمامی سنین

 -11تشویق کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن به انجام فعالیت بدنی منظم و مستمر
 -1-11انجام فعالیت بدنی تحمل وزن ) (weight bearingشامل پیاد روی سریع  ،دویدن آهسته ) ،(joggingحرکا
موزون ،تنیس  ،والیبال و بلند کردن وزنه ،باال رفتن از پله در تمامی سنین توصیه می شود.
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 -0-11بهترین توصیه برای بزرگساالن ،پیاد روی  4-2مایل ( 2 -0کیلومتر) در هفته است
 -4-11زنان مبتال به استئوپروز باید حداقل به مد  48دقیمه 4 ،بار در هفته فعالیت فیزیکی انجام دهند.

کاربست طرح
 پیشنهاد دریافت مواد مغذی و گرو های غذایی که سب پیشگیری و درمان پوکی استخوان در جامه میشوند و اطالع رسانی
این یافتهها از طریق انتشار مماال و ترویج اطالعا توسط آموزشهای همگانی و آموزش به مراکز بهداشتی درمانی
 ارسال نتایج به موسسا و سازمانهای مرتبط /ذیرربط
 تهیه گزارشا مختصر کاربردی برای سیاست گذاران
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