
 

 

  

 

 

حرارت

   

 

شکسته برای ترمیم به آب زیادیی ییادز   استخوان

. البتااااه یر مادلگاااادن دویااااددون یر مااااوری  یاری

سد بااااه  میاااازان مآاااارا آب سیگاااادم شکسااااتگ 

ای اشدره یشایه اسانا اماد ییادز ابیگا  باین  یکته

باااارای یو لیتاااار آب یر روز اساااان  ااااه سیگاااادم 

افازای  متدبولیسام باین و سدا باه لتان  شکساتگ 

افزای  یریدفان  ادلری بارای یفاش بیشاتر اما   

 از بینا مآرا آب بیشتر میاق  اسن

سدی غی  شیه بد ماوای مگایی  یریار  مآرا آب

مییاااازیم و فتورایاااای ییااااز یر برخاااا  مادلگاااادنا 

سدی یدشااا  از  موجاااب  ااادس  میااازان شکساااتگ 

اسااتپووروز یر افاارای مساان شاایه اساانا ساار  یاای 

تااارا م اساااتخوان تدریردااا ار یباااویه  روی میااازان

 اسن

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ی تر افشین ادسری الرما جرا   :منبع 
 استخوان و مفدآل

 
 

   

توجه یاشن الکلا استفدیه از موای غ ای   

حدوی فسفریک اسییا  و دا یوشدبها  دفپین و 

بد  تواییی مدیگدن حدوی  ربوسییران بدال م 

توجه به  دس  ترا م استخوان یر جتودیری از 

 سد یق  یاشته بدشی ترمیم شکستگ 
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 بیمارستان بقیه اله اعظم شهرستان دیلم

 

  عنوان :

 تغذیه و ترمیم استخوان آسیب دیده 

  

        

 بیمارانگروه هدف :                 

ادریس نریمانی  تهیه کننده :  

بیمارستان بقیه اهلل االظم )عج( دیلمکارشناس تغذیه   

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها فعالیت بدنی و تقویت استخوان  

فگدلین بیی  و تقوین لض ن موجب محدفرن 
شوی.  بین از ارران واقگ  ترومد بر بین م 

لض ن بد مادلگدن مختتا یشدن یایه تقوین 
توایی موجب افزای   استفدیه از فگدلین بیی  م 

حجم لض ن بگی از لمل جراح  شوی و 
بر  دس  ریسک شکستگ  یر  ل وه

توایی به افزای   سدی مختتا بین م  استخوان
سد و ترا م  خورید  استخوان تسریش بهبوی جو 

استخوای  بدالتر بییجدمی. وس فگدلین بیی  
 شوی وآیه م متوسا بگی از لمل ت

 

 

 

 

 

 مقدمه            

ادر به تدزد  جراح  ارتوویی ایجدم یایه ایی 
بهتر اسن از برخ  ویتدمین سد و ام   مگیی  

استخوای  تدن موری ییدز برای ترمیم بدفن 
 .مآرا  ییی

فرآن بدزسدزی استخوان آسیب یییه را بیسیی 
و برای سرلن بخشیین به بهبوی استخوان 

 سدیتدن از لحدر تغ یه ای به خوی رسیید   ییی

رمیم شکستگ  استخوان به ایرژی زیدیی ییدز ت
یاری و برای افزای  سرلن ترمیم شکستگ ا 

یه  ییبیمدر بدیی از تغ یه ور  دلری استفد  

سدی بتییا افزای   استخوان  یر شکستگ 

توایی به یرخواسن  دلری  ییدزسدی متدبولیک م 

بیشتر از سه ولیه غ ای  ابیگ  میجر شوی. 

یر واقشا برای تسریش فرآییی ترمیم بینا بدیی 

درم یر یریدفن وروتپین بین افزای   ۰۱تد  ۰۱

وجوی یاشته بدشی. سم یین بیمدران مسی   ه 

شویی ادر  سدی استخوان لگن م  کستگ ی در ش

به اییازه  دف  میدبش وروتپیی  یریدفن یکییی 

مین زمدن بیشتری برای ترمیم ییدز خواسیی 

 ییی و  یاشنا لوارض بیشتری را تجربه م 

 .شویی تر ی در مرگ م  سریش

آمییواسییسدی خدآ  یریر لیزینا آرژیینا 

ورولینا د یسینا سیستن و دتوتدمینا به 

افزای  بدزج ب  تسیم و افزای  ج ب  تسیم 

شویی و یر  یر آفحدن استخوای  میجر م 

  ییی بدزسدزی بدفن آن  مک م 

 

 

توایااای  افاازای  ماااوای مغاا ی آیتااا  ا سااییای  م 

 .موجاااااب تااااارمیم بهتااااار شکساااااتگ  شاااااوی

ا لیکاوون و  Cو E سد شدمل ویتدمین ا سییان آیت 

شااوی  ااه موجااب افاازای   آلفدلیوولیااک اساایی م 

شاااویی. سم یاااین  سااارلن تااارمیم شکساااتگ  م 

افااازای  یریدفااان ماااوای مگااایی  شااادمل  تسااایما 

توایی به  فسفرا مییزیما سیتیکون و روی ییز م 

سد بییجدماای. بااد یر  بهبااوی قدباال توجااه شکسااتگ 

یرر درفتن تک تک این لوامال بهتارین رو  

سد یرمدن  کستگ برای افزای  سرلن ترمیم ش

ای اسان  اه یربردیریایه ایاواا ماوای  تغ یاه  یی

 سدی یدم بریه شیه اسن مگیی  و ریزمغ ی

بگی از لمل جراح  ابیگ  اسن  کاهش اشتها
و ممکن اسن  یی سفته بگی از آن ییز وجوی 

 یاشته بدشی

یار بدال یر  مآرا غ اسدی آسن و وروتپین
ی بیمدر توایی اشتهد رژیم غ ای  بگی از لمل م 

را بهبوی بخشی. سم یین مآرا یاروسدی 
مولت  ویتدمین و آسن به آورن روزایه برای 

توایی به بهبوی  مین یک مده بگی از لمل م 
 اشتهدی بیمدر  مک  یی

از لوارض شدیش بگی از لمل جراح   یبوست
 ارتوویی اسن

تسریش یر فگدلین بیمدر و سم یین شروا 
توایی این لدرضه  م سریش تغ یه بگی از لمل 

را بسرلن برارا  یی امد یر مواری شییی 
 بدیی از یارو یرمدی  ییز استفدیه شوی

 


