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مقدمه

ـــه ســـالمت جســـانی و تندرســـتی  ـــدن ک ـــی ب ـــاختار اســـکلتی و قامت ـــی س اجـــزای اصل

مـــا را تامیـــن مـــی کننـــد شـــامل ســـه جـــز مهـــم مـــی باشـــد اســـتخوان، عضلـــه و 

ـــا  ـــد و ب ـــر دارن ـــه یک دیگ ـــک و وابســـته ب ـــاط بســـیار نزدی ـــز ارتب ـــه ج ـــن س مفصـــل. ای

عملکـــرد خـــود موجـــب انجـــام کوچکرتیـــن تـــا بزرگ تریـــن حـــرکات بـــدن مـــا می شـــوند 

ـــه  ـــزا الزم ـــن اج ـــد. ســـالمتی و صحـــت ای ـــکیل می دهن ـــدن را تش ـــی ب و سیســـتم حرکت

ـــرای هرفـــردی می باشـــد. هنگامـــی کـــه فعالیـــت بدنـــی  ـــا و فعـــال ب ادامـــه زندگـــی پوی

بـــه نحـــو صحیـــح وجـــود داشـــته باشـــد ایـــن اجـــزا بـــه خوبـــی فعالیـــت کـــرده و 

ـــته  ـــود نداش ـــی وج ـــت بدن ـــه فعالی ـــی ک ـــود و درصورت ـــی ش ـــن م ـــا تضمی ـــالمت آنه س

ـــی از آن  ـــوارض ناش ـــکالت و ع ـــزا و مش ـــن اج ـــالل در ای ـــب اخت ـــد موج ـــد می توان باش

از جملـــه انـــواع مشـــکالت جســـانی و بیـــاری هـــا شـــود. در ایـــن کتـــاب ســـعی 

ـــوه  ـــن نح ـــزا و همچنی ـــن اج ـــا ای ـــاط ب ـــرتی در ارتب ـــی و بیش ـــات علم ـــود اطالع می ش

ـــا  ـــط ب ـــالوه مشـــکالت و بیاری هـــای مرتب ـــه شـــود. بع ـــا ارائ ـــت آنه محافظـــت و تقوی

ـــی  ـــان گرام ـــدان و کارکن ـــا کارمن ـــا ضمـــن آگاهـــی از آنه ـــی می شـــود ت ـــن اجـــزا معرف ای

ـــر  ـــد آن ب ـــرات مفی ـــی و اث ـــت بدن ـــزوم فعالی ـــود و ل ـــت وج ـــه اهمی ـــش ب ـــش از پی بی

ـــاب در  ـــن کت ـــود در ای ـــکات موج ـــی از ن ـــت برخ ـــا رعای ـــد و ب ـــی بربن ـــود پ ـــی خ زندگ

ـــه متضمـــن زندگـــی ســـامل  ـــه ســـمت ســـالمتی و تندرســـتی بیشـــرت ک ـــح ب مســـیری صحی

ـــد. ـــت یابن ـــت دس ـــانی اس ـــر انس ـــق ه ـــه ح ـــت ک ـــا کیفی ـــری ب ـــول عم و ط
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برای سامتی استخوانهای بدن تاش نمایید

سالمت استخوان ها، مفاصل و عضالت
بــدن مــا بــه اســتخوان هــا، مفاصــل و عضــالت ســامل نیــاز دارد تــا بــه مــا اجــازه دهــد 

فعالیــت کنیــم و در مقابــل صدمــه از مــا محافظــت منایــد. هریــک از ایــن ســه عنــر 

نقشــی را در حرکــت بــدن ایفــا می کننــد.

اســتخوان هــا : مــواد معدنــی کــه بــدن مــا بــه آنهــا نیــاز دارد را ذخیــره می کننــد. هــم 

چنیــن بــدن مــا را حایــت می کننــد و از انــدام هــا محافظــت می کننــد.

مفاصل : حرکات را ایجاد می کنند و موجب انعطاف پذیری می شوند.

عضالت : از استخوان ها و مفاصل ما حایت می کنند.
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شکستگی استخوان
آرتروز

و ضعف عضانی 
ریسک بروز موارد زیر را در شما افزایش می دهند

ناتوانی 
درد

اختال در مستقل بودن
تغییر در وضعیت بدن 

مرگ  

اطاعات تکمیلی در ارتباط با پوکی استخوان
بــرای بهبــود ســالمت اســتخوان ها، مفاصــل و عضــالت هرگــز دیــر نیســت. بــا اســتفاده 

از ورزش منظــم و کنــرتل وزن بــدن می توانیــم از بــروز صدمــات تخریبــی کــه همــراه بــا 

افزایــش ســن و کــم فعالیتــی در اســتخوان ها، مفاصــل و عضالت رخ می دهد پیشــگیری 

مناییــم و یــا آنــرا بــه تاخیــر بیاندازیــم .

50 درصد از زنان و 25 درصد از مردان 
باالی 50 سال از پوکی استخوان مربوط به 

شکستگی رنج می برند 
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پوکی استخوان چیست؟

ــا  ــی در اســتخوان های م ــواد معدن ــزان م ــد می ــش می یاب ــا افزای ــه ســن م ــی ک هنگام

کاهــش می یابــد. درصورتــی کــه میــزان زیــادی کلســیم از دســت دهیــم ممکــن اســت 

دچــار پوکــی اســتخوان شــویم. یــک بیــاری کــه نتیجــه آن کاهــش تراکــم و قــدرت 

ــروز شکســتگی اســت. ــرای ب ــراوان ب ــن احتــال ف اســتخوان و همچنی

پوکــی اســتخوان تحــت عنــوان بیــاری خامــوش نیــز شــناخته مــی شــود زیــرا هیچ گونه 

عالمــت و نشــانه واضحــی نــدارد. در صورتــی کــه پوکــی اســتخوان در شــا تشــخیص 

داده شــده اســت چنــد راه بــرای درمــان شــا وجــود دارد تــا بتوانیــد ایــن بیــاری را 

مدیریــت مناییــد و از نواقــص آینــده اســتخوان نیــز پیشــگیری مناییــد. امــا هیچ گونــه 

درمانی و عالج قطعی برای آن وجود ندارد. 

 
عوامل خطرزا در پوکی استخوان

سن

سبک زندگی غیر فعال )بدون تحرک(

رژیم غذایی کم کلسیم

مرصف سیگار

مرصف بیش از حد الکل

وجود سابقه قبلی از شکستگی

تیپ بدنی الغر و یا کوچک

سابقه خانوادگی از پوکی استخوان

زن بودن و یائسگی
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تــاش بــرای حفــظ ســامت اســتخوانها، مفاصــل 
و عضــات

اقداماتی که می توانید هرروز به منظور حفظ سالمت استخوان ها انجام دهید

	 در صورتی که سـن باالی ۳0 سـال دارید با پزشـک در مورد انجام تسـت چگالی 

استخوان مشورت کنید.

	وزن خود را کنرتل کنید

	 در صورتـی کـه سـن بـاالی ۳0 سـال دارید با پزشـک در مورد مـرف مکمل های

ویتامین D و کلسـیم صحبت کنید

	.مقدار سطوح توصیه شده مرف کلسیم  ۱200 میلی گرم در روز می باشد

استخوان طبیعی پوکی استخوان
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	 )IU( ۶00 برای سـنین بین ۵۱ تا 70 به میـزان D مقـدار سـطوح مـرف ویتامین

و سـن باالی 7۱ سـال IU( 800( می باشـد.

	.به طور منظم در فعالیت های قدرتی، کششی و نیازمند تحمل وزن رشکت کنید

انجام تست چگالی 
استخوان اقدامی 

مناسب است زیرا چگالی 
استخوان یک پیش 

بینی کننده احتمال بروز 
شکستگی است
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اطاعات تکمیلی در ارتباط با آرتروز

آرتروز چیست؟ 
آرتــروز بیــاری تخریــب مفصــل نیــز نامیــده می شــود. ایــن یــک حالــت مزمن ناشــی از 

دســت رفــن غــروف اســت کــه در آن مفصــل )محــل ارتبــاط دو یــا چنــد اســتخوان( 

صدمــه مــی بینــد. در نتیجــه از بیــن رفــن غــروف مــی توانــد موجــب درد، ســفتی و 

فقــدان حرکــت شــود.

از جملــه عالئــم اوليــه آرتــروز ايــن اســت کــه درد و ســفتی بعــد از فعالیــت زیــاد بدتــر 

ــد  ــی عــدم فعالیــت مانن ــد بعــد از یــک دوره طوالن ــن مــی توان مــی شــود و همچنی

ســاعت ها رانندگــی کــردن بدتــر شــود. 
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دکــرت بــا اســتفاده از عالئــم موجــود و نیــز آزمایــش هــای جســانی آرتــروز را تشــخیص 

مــی دهــد و عکــس رادیوگرافــی مــی توانــد در تعییــن میــزان شــدت بیــاری و نیــز رد 

کــردن دیگــر دالیــل احتالــی درد کمــک منایــد. شــیوع آرتــروز در زانوهــا و ســپس در 

لگــن و ســتون مهــره هــا بیشــرت اســت. بــا توجــه بــه ایــن مطلــب لــزوم دوبــاره وجــود 

فعالیــت و حرکــت در بــدن آشــکار مــی شــود.

مراحل ابتدایی و پایانی ابتالی مفصل به ارتروز 

عوامل خطرزا در ابتا به آرتروز
سن 

سبک زندگی بدون تحرک
اضافه وزن / چاقی مفرط

صدمات مفصلی 
سابقه خانوادگی 

تغییر شکل استخوان ها



14

مجموعه آموزشی زندگی با کيفيت

پیشگیری از آرتروز 

عوامــل بــه وجــود آوردنــده آرتــروز مفصلــی بــه خوبــی مشــخص نشــده اســت. امــا 

عوامــل بــه خصوصــی کــه احتــال ابتــال بــه ایــن بیــاری را افزایــش مــی دهــد شــامل 

اضافــه وزن و صدمــات پیشــین مفصلــی مــی باشــد. فعالــت بیــش از انــدازه )حــرکات 

ــز  ــت نی ــز وراث ــی و نی ــکل عصب ــی، مش ــت بدن ــن فعالی ــت(، نداش ــراری و نادرس تک

احتــال ابتــال بــه آرتــروز مفصلــی را افزایــش مــی دهنــد.

انجام اقدامات زیر در پیشگیری از بروز آرتروز موثر است.
	.تحرک داشته باشید

	 قـــدرت عضـــالت خـــود را بـــه منظـــور حایـــت و محافظـــت از مفاصلتـــان

توســـعه دهیـــد.

	 .وزنتان را در محدوده مناسب نگه دارید

	 ـــا ـــد ت ـــش وزن می توان ـــی کاه ـــزان کم ـــی می ـــد حت ـــه وزن داری ـــا اضاف ـــر ش اگ

ـــد.  ـــش ده ـــا را کاه ـــوی ش ـــد از درد زان ۵0 درص

نکته :  کاهش فشار روی مفاصل و تقويت 
عضات به منظور حمايت از مفاصل به کاهش 

درد های ناشی از آرتروز کمک خواهد کرد.

برای سالمتی استخوانها، مفاصل و عضالت تالش نمایید
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هرشخص در هرسن 
در معرض ابتا به آرتروز 

قرار دارد
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پیشگیری از بدتر شدن درد زانو

اگــر شــا فــردی هســتید کــه از آرتــروز رنــج میربیــد انجــام اقدامــات زیــر بــه منظــور 

کاهــش اسرتس)فشــار( روی مفاصــل بدنتــان پیشــنهاد می شــود .

	 .يک برنامه مترينی برای افزايش قدرت عضالت خود آغاز مناييد

	 بـــه مـــدت حداقـــل ۳0 دقیـــق در روز در بیشـــرت روزهـــای هفتـــه فعالیـــت

بدنـــی داشـــته باشـــید .

	.از بروز درد و صدمات ناشی از حرکات بیش از حد جلوگیری منایید

	 در مـــورد وزن مناســـب خـــود تصمیم گیـــری مناییـــد و برنامـــه ای را بـــرای رســـیدن

بـــه آن و نیـــز حفـــظ آن طـــرح مناییـــد.

	.مترینات ورزشی درآب بسیار موثر و کارآمد است

	.همواره مرف داروهای خود را پیگیری کنید
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ضعف عضانی چیست؟
در آغــاز محــدوده ســنی40 ســال قــدرت عضالنــی بــه آرامــی رشوع بــه از دســت رفــن 

مــی کنــد. از دســت دادن قــدرت عضالنــی مربــوط بــه ســن همــراه بــا باالرفــن ســن 

ــا افزایــش ســن  ــی مرتبــط ب ــل از دســت دادن قــدرت عضالن تشــدید مــی شــود. دالی

دقیقــا مشــخص نیســت امــا بخشــی از آن مربــوط بــه از دســت رفــن تارهــای عضالنــی 

و نیــز نداشــن فعالیــت ورزشــی و بدنــی مــی باشــد.

درســت هاننــد پوکــی اســتخوان و آرتــروز ضعــف عضالنــی خطــر آســیب دیدگــی و 

کاهــش تعــادل بــدن را افزایــش مــی دهــد. نشــانه هــای ضعــف عضالنــی عبارتنــد از: 

 دشواری در بلند شدن از روی صندلی ویا زمین	

 دشواری بیشرت هنگام بلند کردن اجسام 	

 سختی در باال رفن از پله ها	

هدف: برنامه ریزی برای آغاز یک برنامه مترینی قدرتی

برای سالمتی استخوانها، مفاصل و عضالت خود تالش نمایید

نرخ از دست رفتن قدرت در افرادپا به سن 
گذاشته در هرسال به ميزان 2 درصد می باشد.
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جلوگیری و کاهش میزان ضعف عضانی

ـــی ورزش   ـــک و مرب ـــک پزش ـــا ی ـــت ب ـــرت اس ـــی به ـــت بدن ـــه فعالی ـــاز هرگون ـــل از آغ قب

ـــام  ـــرای انج ـــی ب ـــدازه کاف ـــه ان ـــا ب ـــه آی ـــن ک ـــورد ای ـــا در م ـــه ش ـــد. او ب ـــو منایی گفتگ

آن توانایـــی داریـــد یـــا خیـــر اطمینـــان خواهـــد داد. خـــرب خـــوب ایـــن اســـت کـــه 

ـــن  ـــه س ـــه ب ـــدون توج ـــم ب ـــی توانی ـــا م ـــه م ـــت ک ـــی از آن اس ـــات حاک ـــج تحقیق نتای

ـــود  ـــرای بهب ـــاده روی ب ـــد پی ـــات هـــوازی مانن ـــم مترین ـــش دهی ـــی را افزای قـــدرت عضالن

وضعیـــت قلـــب مناســـب اســـت امـــا بـــرای حفـــظ و توســـعه قـــدرت عضـــالت اســـکلتی 

ـــت. ـــی نیس ـــدن کاف ـــوند( ب ـــب می ش ـــت را موج ـــه حرک ـــی ک )عضالت

ـــود.  ـــی ش ـــده م ـــی نامی ـــن قدرت ـــی متری ـــدرت عضالن ـــش ق ـــرای افزای ـــن ب ـــن متری بهرتی

ایـــن نـــوع از مترینـــات )مقاومتـــی( عضـــالت مـــا را منقبـــض )فعالیـــت در مقابـــل نیـــروی 

ـــی  ـــال های ـــازد. مث ـــی س ـــد م ـــا را قدرمتن ـــوع آن ه ـــن موض ـــه ای ـــد ک ـــی کن ـــف( م مخال

ـــی،  ـــی مقاومت ـــل، کش هـــای مترین ـــه و دمب ـــن شـــامل اســـتفاده از وزن ـــوع متری ـــن ن از ای

برخـــی از دســـتگاه های ورزشـــی و مترینـــات ایســـتا مـــی باشـــد. مترینـــات در آب ماننـــد 

شـــنا کـــردن و یـــا ایروبیـــک درآب نـــه تنهـــا باعـــث ایجـــاد مقاومـــت در عضـــالت 

می شـــوند بلکـــه فشـــار را روی اســـتخوان هـــا و مفاصـــل نیـــز کاهـــش می دهنـــد. حتـــی 

برخـــی از فعالیـــت هـــای روتیـــن زندگـــی روزمـــره نیـــز می توانـــد بـــه قـــوی شـــدن 

ـــد. ـــک منای ـــز کم ـــالت نی عض

افزایش قدرت عضانی میزان اعتماد به نفس را 
به میزان قابل توجهی افزایش می دهد
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ــده اید  ــی ش ــدرت عضالن ــف در ق ــش و ضع ــار کاه ــر دچ اگ
ــد: ــام دهی ــر را انج ــات زی اقدام

	 درمــورد دالیــل اصلــی ضعــف عضالنــی خــود و نیــز ایــن کــه آیــا مــی توانیــد

یــک برنامــه مترینــی قدرتــی را آغــاز کنیــد بــا پزشــک صحبــت کنیــد.

	 در ارتبــاط بــا وجــود باشــگاه و ســالن مترینــی بــرای عضویــت درآن در نزدیکــی

محــل زندگــی و یــا حتــی کار خــود تحقیــق کنیــد.

	 درصورتــی کــه یــک همــراه بــرای ورزش کــردن پیــدا کنیــد و یــا ایــن کار را بایکی

از دوســتانتان انجــام دهیــد عمــر فعالیــت ورزشــی شــا بیشــرت و میــزان انگیــزه 

شــا افزایــش مییابد.

	 بــه یــاد داشــته باشــید کــه آغــاز هرگونــه فعالیــت ورزشــی جدیــد باید آهســته و

کوتــاه باشــد. نهایتــاً بــا مــرور زمــان شــدت و مــدت فعالیــت را افزایــش دهید.
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اطاعات خود را افزایش دهید

بازسازی استخوانی و پوکی استخوان
اســتخوان یــک بافــت زنــده اســت. وظیفــه ســلول هــای اســتخوانی در بــدن مــا از بیــن 

ــن  ــد می باشــد. ای ــا ســلول جدی ــی آن ب ــلول اســتخوانی فرســوده و جایگزین ــردن س ب

فرآینــد بازســازی اســتخوانی نامیــده می شــود. معمــوال مقــدار اســتخوان از بیــن رفتــه 

برابــر بــا مقــدار اســتخوان جدیــد اســت. هنگامــی کــه عارضــه پوکــی اســتخوان ایجــاد 

شــده باشــد بافــت اســتخوانی فرســوده از بیــن مــی رود امــا اســتخوان جدیــد بــه جــای 

آن جایگزیــن منی شــود.

عوامل موثر در تقویت استخوان 
ــد از  ــد. بع ــی کن ــت م ــتخوانی فعالی ــد اس ــلول جدی ــد س ــور تولی ــه منظ ــروژن ب اس

ــدن  ــد اســتخوانی در ب ــد بافــت جدی ــرای تولی ــی اســرتوژن ب ــزان کاف ــه می یائســگی ب

وجــود نــدارد و بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــیوع پوکــی اســتخوان در زنان مســن نســبت 

بــه زنــان جــوان و مــردان بســیار بیشــرت اســت.

کلســیم مــاده ای رضوری بــرای ســالمتی و تقویــت اســتخوان می باشــد. هنگامــی کــه 

میــزان کلســیم حاصــل از تغذیــه کــم باشــد بــدن کلســیم موجــود در اســتخوان هــا را 

بــرای دیگــر فعالیــت هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد.

ویتامینD در جذب کلسیم و نیز تقویت عضالت موثر است.

ــه  ــه ب ــه ای اســت ک ــه گون ــا ب ــت م ــه ای اکرثی ــادات تغذی ــت و ع ــه وضعی ــا ک از آنج

انــدازه کافــی کلســیم و ویتامیــن D از طریــق تغذیــه خود دریافــت منی کنیــم.  بنابراین 

ــات و کلســیم ســیرتات  ــی شــود. کلســیم کربن ــه م ــن منظــور توصی ــی بدی مکمل های

دو مکمــل پیشــنهادی هســتند. هرچنــد ایــن دو مکمــل بــدون نســخه پزشــک قابــل 
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ــا پزشــک مشــورت شــود.  ــا ب ــل از مــرف آنه ــرت اســت قب ــا به ــت هســتند ام دریاف

هچنیــن دکــرت شــا ممکــن اســت ویتامیــن D نیــز بــرای شــا تجویــز منایــد که ایــن کار 

موجــب مــی شــود کلســیم بــه خوبــی جــذب شــود.
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ــمانی  ــامت جس ــای س ــور ارتق ــه منظ ــی ب نکات

وتندرســتی

	 خود آگاه باشید )BMI(از شاخص توده بدنی

	 در ارتبــاط بــا توانایــی خــود بــرای کاهــش وزن، فعالیــت بدنــی و نیــز ورزش بــا

پزشــک خــود صحبــت کنیــد.

	.از بروز صدمات مفصلی دوری کنید

	 ــی ــی تحرک ــن آن در نتیجــه ب ــل رف ــظ و از تحلی ــدرت عضــالت خــود را حف ق

ــد. ــه عمــل آوری ــری ب جلوگی

اطاعات خود را افزایش دهید.
BMI چیست؟

ــک  ــی مــی باشــد ی ــوده بدن ــاط شــاخص ت ــه معن ــه ب BMI = Body mass index  ک

معیــار کلــی اســت کــه وضعیــت تناســب بدنــی هــر فــرد را نشــان مــی دهــد در واقــع 

بــا اســتفاده از ایــن معیــار ونتایــج حاصــل از تســت آن مــی تــوان نســبت بــه وضعیــت 

چاقــی و یــا الغــری و یــا تناســب وزن قضــاوت منــود.

تســت BMI توســط دســتگاههای مختلــف قابــل اجــرا اســت امــا یــک روش ســاده برای 

محاســبه آن مــی تــوان بدیــن صــورت عمــل منــود کــه وزن بــدن فــرد بــر مجــذور قــد 

اوتقســیم و در ۱000 رضب شــود .

نتیجه باید عددی بین ۱8.۵ الی 2۵ باشد که تفسیر آن بدین صورت می باشد 

کمـــرت از ۱8.۵ = کمبـــود وزن شـــدید)الغری(، نیـــاز بـــه 

افزایـــش وزن وتقویـــت عضـــالت
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بیـــن ۱8.۵ الـــی 24.۹ = وزن طبیعـــی، دارای تناســـب 

انـــدام

ـــه کاهـــش وزن  ـــاز ب ـــه وزن، نی ـــی 2۹.۹ = اضاف ـــن 2۵ ال بی

ـــدن ب

ــه  ــاز بـ ــدید)چاقی(،  نیـ ــه وزن شـ ــر از ۳0 = اضافـ باالتـ

کاهـــش وزن رضوری 
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اقدامــات الزم جهــت حفــظ ســامتی اســتخوانها، 

مفاصــل و عضــات 

تقویت استخوان
هنگامــی کــه اســتخوان هــا را بــه کار مــی گیریــم آنهــا قــوی تــر و مرتاکم تــر می شــوند. 

تقویــت و حفــظ قــدرت اســتخوان هــا بــه وســیله انجــام فعالیت هایــی کــه نیازمنــد 

مقــداری تحمــل وزن هســتند مهــم اســت. ایــن فعالیت هــا معمــوال در حالت ایســتاده 

اجــرا مــی شــوند. بــرای اجــرای آنهــا الزم اســت عضــالت مخالف نیــروی جاذبــه فعالیت 

کننــد. منونه هایــی از ایــن قبیــل فعالیت هــا شــامل: راه رفــن، نــرم دویــدن، پیــاده روی 

کــردن، از پلــه بــاال رفــن، ورزش هــای راکتــی و حــرکات ریتمیــک می باشــد.

سالمت مفصل 
ــد  ــا می دهن ــادل را ارتق ــری و تع ــاف پذی ــدرت، انعط ــه ق ــی ک ــای ورزش ــت ه فعالی

می تواننــد در حفــظ شــکل صحیــح مفصــل کمــک مناینــد. فعالیــت ورزشــی موجــب 

ــات  ــظ ثب ــب حف ــوی موج ــالت ق ــود و عض ــی می ش ــدرت عضالن ــش ق ــاد و افزای ایج

مفصلــی می شــوند. آســیب های ناشــی از فعالیــت بیــش از انــدازه و نیــز صدمــه بــه 

مفصــل می توانــد باعــث آرتــروز شــود. کفــش مناســب می توانــد از بــروز صدمــه بــه 

مفاصــل جلوگیــری کنــد. داشــن اضافــه وزن تا حــد زیادی فشــار روی مفصــل را افزایش 

می دهــد و می توانــد احتــال ایجــاد آرتــروز را بیشــرت کنــد.

قدرت عضالنی 
ــرت  ــت دادن بیش ــود. از دس ــاز می ش ــالگی آغ ــدود 40 س ــدرت از ح ــن ق ــت رف از دس

قــدرت توانایــی شــا را بــرای انجــام فعالیت هــای روزمــره ماننــد رفــن بــه محــل کار، 



26

مجموعه آموزشی زندگی با کيفيت

انجــام فعالیــت و وظایــف کاری، بــاال رفــن از پلــه، رفــن بــه ایســتگاه اتوبــوس، خریــد 

کــردن، متیــز کــردن خانــه و دیگــر فعالیــت هــای روزانــه را کاهــش مــی دهــد. فعالیــت 

هــای مترینــی قدرتــی در حفــظ قــدرت عضــالت بســیار مهــم هســتند. ایــن موضــوع 

نیازمنــد بلندکــردن و جابجایــی وزنــه و افزایــش تدریجــی میــزان و شــدت آن بــه مــرور 

زمــان نیــاز دارد. یــک راه بــرای انجــام دادن مترینــات قدرتــی خریــدن وزنــه های دســت 

ــک  ــت در ی ــات عضوی ــوع مترین ــن ن ــام ای ــرای انج ــر ب ــای دیگ ــت. راه ه ــچ پاس و م

باشــگاه تناســب انــدام اســت. بدیــن ترتیــب ببینیــد آیــا مــی توانیــد بــدون اســتفاده 

ــگام انجــام  ــد شــوید و هن ــی بلن ــا فشــار دادن آن هــا از روی صندل از دســت هــا و ی

کارهــای خــود در محــل کار ویــا هنگامــی کــه در روز تعطیــل در منــزل انبــار را متییــز 

مــی کنیــد مشــکلی وجــود دارد یــا خیــر.



ــات ــل و عض ــتخوان ها، مفاص ــامت اس  س

27

3
اطاعات خود را افزایش دهید.

داروهــا نیــز مــی تواننــد در پیشــگیری از تخریــب و از بیــن رفتــن 
اســتخوان هــا کمــک کننــد.

معمــوالً داروهــا در پیشــگیری و درمــان پوکــی اســتخوان مــورد اســتفاده قــرار می گیرند. 

ــد  ــول جدی ــد. فرم ــک می کنن ــازی کم ــد بازس ــتخوان ها در فرآین ــه اس ــا ب ــن داروه ای

اســتفاده از ایــن داروهــا را ســاده و اثــرات ســوء آن هــا را کاهــش داده اســت. برخــی 

مــی تواننــد در هــر هفتــه و برخــی نیــز در هــر مــاه یکبــار ازایــن داروهــا اســتفاده 

کننــد. پزشــک شــا بهرتیــن دارو را بــرای شــا تشــخیص می دهــد. ایــن داروها بــه روش 

هــای مختلــف و متعــددی عمــل می کننــد. میتوانیــد لیســت برخــی از آن هــا را در ذیل 

ببینیــد و آگاهــی بیشــرتی در ایــن مــورد بدســت آوریــد.

بیوفســفات: بــه وســیله کاهــش فعالیــت استئوکالســت )ســلول هایی کــه اســتخوان ها 

را بــه خــود جــذب می کننــد و بدیــن ترتیــب بافــت آن هــا را از بیــن می برنــد( عمــل 

می کنــد. ایــن مســئله موجــب افزایــش بافــت اســتخوان در افــرادی کــه دارو مــرف 

می کننــد می شــود. مــواردی از ایــن داروهــا عبارتنــد از آلندرونــات )فوســاکس(، 

ــل( مــی باشــد. ــوا(، ریســدرونات )اکتون ــات )بانی ایبندرون

تعدیـل کننـده گزینشـی گیرنده اسـروژن)SERMs(: اثرات اسـرتوژن روی اسـتخوان ها 

را تقلیـد می کنـد. بـا توجـه بـه آن کـه ایـن مـاده بـه صـورت گزینشـی )انتخابـی( عمل 

می کنـد فقـط بـروی اسـتخوان تاثیـر می گـذارد و نـه بـروی سـایر بافت های بـدن که از 

اسـرتوژن تاثیـر می گیرنـد. نـام این دارو در پزشـکی رالوکسیفن)اویسـتا( می باشـد.

هورمــون پاراتیروئیــد: هورمونــی کــه بــه طــور مســتقیم فعالیــت ســلول هایی را کــه 

ــن دارو  ــام ای ــد. ن ــش می ده ــت را افزای ــد اس ــتخوان جدی ــاخت اس ــا س ــه آنه وظیف

ــد. ــو( می باش ــد )فورت تریپاراتی



28

مجموعه آموزشی زندگی با کيفيت

درمان آرتروز 

ــج  ــر باشــد. رای ــروز موث ــد در کاهــش التهــاب و درد ناشــی از آرت ــن دارو میتوان چندی

تریــن آن هــا عبارتنــد از: 

ــروز  ــه منظــور کاهــش درد ناشــی از آرت ــدون نســخه پزشــک: ب داروهــای ضــد درد ب

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. ایبوپروفــن و ناپروکســن رایــج تریــن ایــن داروهــای 

مــورد اســتفاد هســتند. 

ــود  ــد موجــب بهب ــرل وزن مــی توان ــز کن ــن مــورد فعالیــت ورزشــی و نی عــالوه برای

ــز درد شــود. ــا و نی ــز کاهــش فشــار روی آن ه ــت از مفصــل و نی حای

ــی رضوری  ــواد غذای ــده م ــه دربرگیرن ــب ک ــی مناس ــم غذای ــک رژی ــن ی ــه: داش تغذی

ــده اســت. ــورد کمــک کنن ــن م می باشــد در ای

ــاری  ــه بی ــوارد پیرشفت ــا روش اســتئوتومی )برداشــن اســتخوان( در م جراحــی: عمدت

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

از هرگونــه اقدامــی کــه می توانــد در پیشــگیری از بــروز بیــاری هــا و مشــکالت یــاد 

شــده پیشــگیری منایــد و یــا در بهبــود آنهــا موثــر اســت دریــغ نکنیــد حتــی اگر ایــن کار 

نیازمنــد هزینــه باشــد. در صورتــی کــه وقــت کافــی بــرای فعالیت بدنــی و ورزشــی قرار 

ندهیــد در ســنین ســاملندی بایــد وقــت و هزینــه بســیاری را رصف درمــان مشــکالت 

جســانی و بیاری هــا مناییــد.

زمانــی را بــرای انجــام فعالیــت ورزشــی تعییــن و در لیســت کارهــای روزانــه خــود قــرار 

هید  د

اگــر فعالیــت وجــود دارد کــه مــی توانیــد آنــرا تعویــق بیاندازیــد و یــا امــکان انجــام آن 

در ســاعات پایانــی روز و هنگامــی کــه در منــزل هســتید وجــود دارد زمــان مربــوط بــه 
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آنــرا بــه ورزش اختصــاص دهیــد.

تجهیـــزات ورزشـــی مناســـب تهیـــه کنیـــد. ایـــن کار انگیـــزه شـــا را بـــرای فعالیـــت 

افزایـــش می دهـــد.

حتــا تســت تراکــم اســتخوان را در یکــی از مراکــز پزشــکی انجــام دهیــد. ایــن یــک 

اقــدام بســیار مناســب اســت کــه وضعیــت ســالمتی اســتخوانهایتان را پیــش از آنکه دیر 

شــود مشــخص می کنــد.

درصورتــی کــه ایــده و اســرتاتژی بــرای پیشــربد مــوارد فــوق داریــد آنهــا را یادداشــت 

کنیــد و بــکار ببندیــد:

ایده هایی برای ارتقای سالمت استخوان ها، مفاصل و عضالت:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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اهداف شخصی و مراحل دستیابی به آنها
بــرای خودتــان هــدف گــذاری کنیــد و متامــی جزییــات را بنویســید اینــکار باعــث جــدی 

تــر شــدن شــا در دســتیابی بــه هدفتــان مــی شــود بــه خصــوص اگــر ســن شــا زیــاد 

اســت و یــا دچــار بیــاری و یــا مشــکل خاصــی هســتید.

درصورتی که هریک از این موارد را دارا باشم در مورد آن از پزشک سوال می پرسم :

 هیچکدام            ضعف عضالنی            آرتروز            پوکی استخوان

:)BMI(شاخص توده بدن من

........................................................................................................................

دکرت به من گفت:

باید وزن اضافه کنم – کیلوگرم ...............

باید وزن کم کنم- کیلوگرم .....................

اهداف شخصی من در ارتباط با سالمت استخوان ها، مفاصل و عضالت:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

مراحل دستیابی به اهداف شخصی 

.......................................................................................................۱

.......................................................................................................2

.......................................................................................................۳
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بعــد از مشــورت بــا پزشــک و یــا مشــاور تغذیــه مــواد غذایــی کــه غنــی از کلســیم و 

ویتامیــن D هســتند را در ســبد غذایــی خــود قــرار دهیــد. بهــرت اســت آنها را یادداشــت 

. کنید

......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

درخانه فعالیت داشته باشید: بخش 1
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از ایــن کــه بیشــرت ایــن مــواد جــز لبنیــات باشــد تعجــب نکنیــد. ســبزیجات بــرگ دار، 

لوبیــا و ماهــی بــا اســتخوان غنــی از کلســیم هســتند. محصــوالت لبنــی اغلــب غنــی 

شــده بــه وســیله ویتامیــن D هســتند. برخــی از آن هــا را همــراه میانگینــی از ایــن دو 

مــاده را در  جــدول زیــر مشــاهده مــی کنیــد.

کلسیمماده غذایی
)میلی گرم(

ویتامین 
D

۳00IU ۱00شیر بدون چربی )یک فنجان(

۱80IU  ۳۶0کنرسو ماهی ساملون)آزاد( با استخوان)۳ اونس(

۱00سبزیجات خردل )نصف فنجان طبخ شده(

۱۳0اسفناچ

۶0  لوبیای سفید

۱20 لوبیای شالی درشت )یک فنجان جوشانده(

۳00 ماست کم چرب )۶ اونس(

200پنیر )۱ اونس(

۳00آب پرتغال غنی شده

درخانه فعالیت داشته باشید: بخش 1
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درخانه فعالیت کنید: بخش 2

ــه دارای  ــد ک ــه کنی ــه لیســت خــود اضاف ــد ب ــی دیگــری را مــی توانی ــواد غذای چــه م

کلســیم و ویتامیــن D باشــند؟ )نکتــه: آب پرتغــال، غــالت و حبوبــات ونــان را بررســی 

کنیــد(

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

اکنــون کــه مــی دانیــد چــه مــواد غذایــی شــامل کلســیم و ویتامیــن D اســت. می توانید 

ــد کــه اســتخوان هــای شــا را قــوی ســازد.  ــم کنی ــه ای تنظی ــه گون ــه خــود را ب تغذی

ســعی کنیــد بیشــرت ایــن مــواد غذایــی را بــه برنامــه غذایــی خــود اضافــه کنیــد.
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آزمایش تراکم استخوان)BMD( چیست؟
ــن  ــد. ای ــی باش ــی م ــس رادیوگراف ــابه روش عک ــادی مش ــدود زی ــا ح ــش ت ــن آزمای ای

آزمایــش بــه صــورت غیرتهاجمــی اســت و تنهــا چنــد دقیقــه بــه طــول مــی انجامــد.

سواالت متداول
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چرا آزمایش تراکم استخوان مهم است؟
تراکــم اســتخوان بهرتیــن پیشــگو در مــورد احتــال وقــوع شکســتگی بــر اثــر پوکــی 

اســتخوان اســت. ایــن تســت همچنیــن نشــان مــی دهــد شــا بــه چــه نــوع درمــان 

پزشــکی نیازمندیــد.

ــتخوان  ــم اس ــش تراک ــده درآزمای ــت آم ــام بدس ــداد وارق اع
ــه تفســیر مــی شــود؟ چگون

ســازمان بهداشــت جهانــی براســاس نتیجــه آزمایــش تراکــم اســتخوان زنــان را بــه صورت 

زیــر دســته بنــدی می کند:

پوکی استخوان = نتیجه زیر 2.۵- 

کاهش تراکم استخوان = نتیجه بین ۱- و 2.۵-

طبیعی = باالتر از ۱-

از چه موقع باید بررسی تراکم استخوان آغاز شود؟
بهرت است بعد از سنین 40 سال و به ویژه زنان این تست را انجام دهند.

دلیل اهمیت فعالیت بدنی چیست؟
فعالیــت بدنــی جــرم و تراکــم اســتخوان هــا را افزایــش مــی دهــد و ســبب افزایــش 

ــا و  ــتخوان ه ــت از اس ــب حای ــوع موج ــن موض ــه ای ــود ک ــی ش ــالت م ــدرت عض ق

مفاصــل مــی شــود.

سواالت متداول
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استئوپنیا چیست؟
رشایطــی کــه در آن اســتخوان در حالــت آغــاز پوکــی اســتخوان قــرار دارد را اســتئوپنیا 

مــی گوینــد در واقــع ایــن حالــت مقــدم بــر پوکــی اســتخوان اســت. ایــن رشایــط مــی 

ــا شــدت آن کمــرت از پوکــی  ــل پوکــی اســتخوان را داشــته باشــد ام ــد هــان دالی توان

اســتخوان اســت. تشــخیص بــه موقــع ورسیــع و درمــان ایــن وضعیــت مــی توانــد از 

تبدیــل اســتئوپنیا بــه پوکــی اســتخوان جلوگیــری کنــد.

آیا آرتروز همان  آرتریت )بیماری تخریب مفصل( است؟
بلــه ایــن واژه بــه هــان اصطــالح بــاز مــی گــردد. بیــش از صــد نــوع آرتریــت )بیــاری( 

مفصلــی وجــود دارد. آرتــروز شــایع تریــن ایــن بیــاری هــا بــوده و در واقــع هــان 

چیــزی اســت کــه هنگامــی مــردم واژه آرتریــت )بیــاری مفصلــی( را مــی شــنوند بــه 

آن فکــر مــی کننــد.

سواالت متداول
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چطــور مــی تــوان پــی بــرد کــه آیــا مفاصــل در معــرض صدمــه 
ناشــی از فعالیــت بیــش از حــد اســت؟

ــت را  ــد فعالی ــی گوی ــا م ــه ش ــه ب ــد درد نشــانه ای اســت ک ــه کنی ــان توج ــه بدنت ب

ــد. ــرتاحت منایی ــف و اس متوق

آیا آرتریت همان روماتیسم است؟
ــل  ــی از علـ ــه درد و آزار آن ناشـ ــت کـ ــی اسـ ــی عمومـ ــک واژه قدیمـ ــم یـ روماتیسـ

ـــه  ـــد ب ـــی توان ـــن م ـــرد. همچنی ـــد دربرگی ـــی توان ـــز م ـــروز را نی ـــه آرت بســـیاری اســـت. ک

معنـــای آرتریـــت روماتوئیـــد نیـــز باشـــد کـــه درایـــن بیـــاری بیشـــرت مفاصـــل بـــدن فـــرد 

ـــرد. ـــرار می گی ـــر ق ـــت تاثی تح

سواالت متداول
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ســواالتی کــه مــن هنــوز در ارتبــاط بــا اســتخوان هــا، مفاصــل و 
عضــات دارم 
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