
بایدها و نبایدهای تغذیه ای به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان

رژیمدوستداراستخوانها
20 اکتبر برابر با 29 مهر هر سال در تقویم 
سالمت جهانی به نام »روز جهانی پوکی 
استخوان« نامگذاری شده تا تمامی مردم 
حفظ سالمت  به  بیشتری  توجه  جهان 
پوکی  به  ابتال  از  پیشگیری  باشند.  داشته  استخوان هایشان 
استخوان، یکی از ارکان اساسی برای حفظ سالمت عمومی 
در دوران سالمندی محسوب می شود. گروهی از عواملی که تاثیر 
چشمگیری بر پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان یا تسریع روند 
این بیماری در زندگی دارند، عوامل تغذیه ای هستند. از این رو، 
در صفحه »سفره سالم« این هفته به مهم ترین بایدها و نبایدهای 
تغذیه ای برای پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان اشاره می کنیم. 

شیر و لبنیات کافی مصرف کنید 
تمامی بزرگساالن برای حفظ سالمت دندان ها و استخوان ها 
به دریافت روزانه 700 میلی گرم کلسیم نیاز دارند.  بهتر است 
کلسیم مورد نیاز بدن در طول روز از منابع غذایی مختلف تامین 
شود اما به طور کلی شیر و لبنیات جزو بهترین منابع برای تامین 
کلسیم بدن هستند. اگر بتوانید روزانه حداقل 2 تا 3 واحد شیر و 
لبنیات مصرف کنید، تا حد قابل قبولی کلسیم مورد نیاز استخوان ها 
را تامین خواهید کرد. از آنجایی که دریافت ویتامین D کافی 
در طول روز می تواند به جذب بهتر کلسیم توسط استخوان ها 
کمک کند، بهتر است هنگام خرید شیر یا دیگر انواع لبنیات به 
این نکته توجه داشته باشید که محصوالت غنی شده با ویتامین 

D همیشه باید در اولویت سبد خرید قرار بگیرند. 

مغزها و دانه ها را به صورت روزانه مصرف کنید 
انواع مغزها و دانه های خام، منبع خوبی برای دریافت مواد معدنی 
دوستدار استخوان ها مانند کلسیم و منیزیم هستند. مطالعات ثابت 
کرده اند افرادی که در طول روز به اندازه کافی از مغزها و دانه های 
خام استفاده می کنند، با رسیدن به سن میانسالی و سالمندی 
کمتر در معرض ابتال به پوکی استخوان قرار می گیرند. هرچند 
تمامی مغزها و دانه های خام برای حفظ سالمت استخوان ها 
مناسب هستند، بعضی از آنها مانند تخمه انواع کدو، گردو و 
انواع بادام به حفظ سالمت استخوان ها بیشتر کمک می کنند. 

سبزی های برگ سبز تیره را فراموش نکنید 
انواع سبزی های برگ سبز تیره، مقادیر قابل توجهی از کلسیم، 
منیزیم و ویتامین K را در خود جا داده اند که همگی در حفظ 
سالمت استخوان ها نقشی کلیدی ایفا می کنند. هرچقدر سبزیجات 
رنگ سبز تیره تری داشته باشند، مصرفشان برای استخوان ها 
بهتر است. اگر بتوانید روزانه حداقل 1 تا 2 لیوان کامال پر از 
سبزی های برگ سبز تیره را به صورت خام یا نیمه بخارپز مصرف 
کنید، به پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان در دوران سالمندی 

واقعا کمک کرده اید. 

دور نوشابه های گازدار خط بکشید 
نوشابه های گازدار یکی از عوامل دفع کلسیم از بدن هستند. 

معموال کسانی که در رژیم غذایی به طور منظم از نوشابه های 
گازدار استفاده می کنند، بیشتر از دیگر افراد در 

معرض ابتال به پوکی استخوان قرار می گیرند. 
از این رو، بهتر است استفاده از نوشیدنی های 

گازدار را در رژیم غذایی روزانه به طور 
قابل توجهی کاهش دهید. 

مراقب میزان کافئین 
دریافتی باشید 

هرچه  کرده اند  ثابت  تحقیقات 
میزان کافئین دریافتی در طول روز 

بیشتر باشد، به همان اندازه هم تراکم 
است  بهتر  می شود.  کمتر  استخوان ها 

شدن  جدا  باعث  مستقیم  کافئین  بدانید 
کلسیم از سطح استخوان ها می شود و به مرور 

پوکی  یا  استخوانی  شکستگی های  مانند  مشکالتی  زمان 
استخوان را به دنبال دارد. 

استفاده از محصوالت غنی شده را جدی بگیرید 
 میان ویتامین های مختلف، ویتامین های D و K نقش بسیار 
مهمی در ساختن استخوان های قوی و سالم دارند. از آنجایی که 
منابع غذایی حاوی این دو ویتامین معموال محدود هستند، توصیه 
 D می شود تا حد امکان از مواد غذایی غنی شده با ویتامین های
یا K استفاده کنید. مهم ترین منابع غذایی برای دریافت ویتامین 
D عبارتند از ماهی های چرب، جگر، پنیر و زرده تخم مرغ. از 
مهم ترین منابع غذایی برای دریافت ویتامین K هم می توان به 

سبزی های برگ سبز تیره اشاره کرد.

مصرف نمک را محدود کنید 
یکی از مهم ترین عوامل دفع کلسیم از بدن، مصرف نمک است. 
نمک زیادی به تنهایی می تواند عاملی برای ابتال به پوکی استخوان 
در دوران میانسالی و سالمندی باشد. 
اگر به حفظ سالمت استخوان ها 
اهمیت می دهید، بهتر است 

میزان سدیم دریافتی را به زیر 2300 میلی گرم در روز برسانید و 
هنگام خرید محصوالت غذایی صنعتی هم از انتخاب محصوالتی 
که رنگ نمک در برچسب تغذیه شان قرمز است، خودداری 
کنید. از طرف دیگر توصیه می شود برای کاهش میزان نمک 
مصرفی در وعده های غذایی مختلف، از چاشنی ها یا ادویه های 

بیشتری برای طعم دهی به غذا استفاده کنید. 

مصرف چربی و شکر را هم محدود کنید 
از دیگر عواملی که می تواند مستقیم برای سالمت استخوان ها 
التهابات بدنی  آثار منفی داشته باشد، می توان به افزایش 

اشاره کرد. زمانی که شما در رژیم غذایی روزانه به طور 
مداوم از محصوالت حاوی قند و شکر، چربی اشباع و 
چربی ترانس استفاده می کنید، حتما میزان التهابات بدنی را 
افزایش می دهید و سالمت استخوان ها را به خطر می اندازید. 
به همین دلیل توصیه می شود عالوه بر محدود کردن میزان 
مصرف قند، شکر، نمک و چربی در طول روز حتما در 
روزهایی که مجبور به مصرف این ترکیبات غذایی می شوید، 
حجم باالتری از آنتی اکسیدان ها را نیز با مصرف میوه ها و 

سبزی های تازه به بدن برسانید. 

در مصرف گوشت قرمز احتیاط کنید 
مطالعات ثابت کرده اند مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز 
در رژیم غذایی می تواند باعث دفع کلسیم از استخوان ها 
شود و خطر ابتال به پوکی استخوان را در دوران سالمندی 
به دنبال داشته باشد. از این رو، بهتر است  میزان مصرف 
گوشت قرمز در برنامه غذایی را به 2 بار در هر هفته و هر 
بار به 120 تا 180 گرم محدود کنید.  کنار غذاهای حاوی 
باید مصرف آب میوه های طبیعی،  قرمز هم حتما  گوشت 

سبزی خوردن،  ساالد سبزیجات را داشته باشید.
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یکی از مهم ترین مشکالت تغذیه ای که در دهه های 
اخیر در کشور ما وجود داشته، پایین بودن شدید سرانه 
مصرف شیر و لبنیات در ایران نسبت به کشورهای 
صنعتی و پیشرفته جهان است. مصرف ناکافی شیر و 
لبنیات  در دوران کودکی و نوجوانی می تواند شدیدا 
بر ایجاد مشکالت استخوانی در دوران میانسالی و 
سالمندی تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر، خانم های 
ایرانی به دلیل عدم دریافت شیر و لبنیات کافی در 
دوران بارداری و شیردهی معموال از 35 سالگی به 

بعد با مشکالت استخوانی مواجه می شوند. 
تقریبا آخرین آمارهایی که درباره میانگین مصرف شیر 
در کشور مطرح شده اند، نشان می دهند سرانه مصرف 
شیر و لبنیات میان ایرانی ها تا قبل از دهه 90 حدود 80 
تا 85 لیتر در سال است. این میانگین اوایل دهه 90 و با 
جهش قیمت لبنیات به حدود 60  لیتر کاهش پیدا کرد. 
این درحالی است که میانگین مصرف شیر و لبنیات در 
کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نزدیک به 320 لیتر 
و در کشوری مانند هلند که بلندقدترین مردم جهان 
را دارد، به حدود 480 لیتر می رسد. همین پایین بودن 
سرانه مصرف شیر و لبنیات شدیدا بر کاهش سن ابتال 

به پوکی استخوان میان ایرانیان تاثیرگذار بوده است.
عامل دیگری که می تواند نقشی اساسی در ابتال به 
پوکی استخوان داشته باشد، کمبود ویتامین D در بدن 
است. بررسی هایی که چند سال پیش روی سطح 
ویتامین D در بدن ایرانیان انجام شد، نشان داده اند 
حدود 80 درصد از بزرگساالن و 85 درصد از کودکان 
و نوجوانان به کمبود ویتامین D دچار هستند. این 
کمبود، عالوه بر افزایش دادن احتمال مبتال شدن به 
پوکی استخوان، می تواند خطر ابتال به بیماری هایی 

مانند کرونا را هم افزایش دهد. 
بنابراین، اولین توصیه به تمامی خانواده ها این است که 
برای پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان، کوتاهی قد 
فرزندان و ابتال به پوسیدگی های دندانی، حتما حداقل 
روزانه 2 تا 4 واحد لبنیات را در رژیم غذایی شان داشته 
باشند و به این نکته هم توجه کنند که میزان هزینه 
صرف شده برای خریدن شیر و لبنیات به مراتب کمتر از 
هزینه درمانی برای مقابله با پوکی استخوان یا پوسیدگی 
دندان ها خواهد بود. میان انواع لبنیات بهتر است انواع 
کم چرب را انتخاب کنید چراکه هر چقدر میزان چربی 
لبنیات بیشتر باشد، جذب کلسیم آنها نیز در بدن کمتر 
خواهد بود اما از طرفی هم میزان ویتامین D در لبنیات 
پرچرب بیشتر از لبنیات کم چرب است. با این حال 
اگر بخواهیم نتیجه گیری داشته باشید، بهتر است برای 
جذب کلسیم بیشتر از لبنیات کم چرب استفاده و در 
عوض ویتامین D مورد نیاز بدن را از طریق مصرف 

مکمل های این ویتامین تامین کنید. 
معموال افراد بالغ با خوردن ماهانه 1 عدد مکمل ویتامین 
D با دوز 50 هزار واحدی یا مصرف روزانه 1 عدد 
ویتامین یک هزار واحدی می توانند نیاز بدن به این 
ویتامین حیاتی را تامین کنند. از طرف دیگر، شما 
می توانید ویتامین D مورد نیاز بدن را تا حدی هم با 
خریدن و مصرف انواع لبنیات و غالت غنی شده با 

این ویتامین تامین کنید.

روزانه2تا4واحدلبنیات
مصرفکنید

نگاهمتخصصتغذیه

 دکتر سیدعلی کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

7سفره سالم شماره هفتصدوشصت ونه  بیست وچهار مهر نودونه
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مناب پروتئینکافیدریافتکنید
یکی از نکات مهمی که معموال درباره سالمت استخوان ها نادیده گرفته می شود، این است که حدود 50 درصد از بافت استخوان ها را پروتئین 
تشکیل می دهد. نتیجه بسیاری از تحقیقات ثابت کرده کمبود دریافت پروتئین در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی می تواند مستقیم بر شکستگی های 
استخوانی یا پوکی استخوان در دوران میانسالی یا سالمندی تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر باید این نکته را هم در نظر بگیرید که رژیم های غذایی 
سرشار از پروتئین هم می توانند باعث دفع کلسیم از استخوان ها و به خطرافتادن سالمت استخوان ها شوند. بنابراین، نقش پروتئین در حفظ سالمت 
استخوان ها مانند یک شمشیر دولبه است که باید توجه ویژه ای به آن داشت. شاید درباره میزان متعادل مصرف پروتئین در طول روز بتوان گفت 
اگر روزانه 60 تا 100 گرم دریافت کنید،  می توانید تعادل مناسبی برای حفظ سالمت استخوان های بدن به وجود بیاورید. پروتئین های دریافتی روزانه 

می توانند از طریق منابع غذایی مختلفی مانند انواع گوشت، لبنیات، تخم مرغ، حبوبات یا غالت سبوس دار تامین شوند.


