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მტკიცე ძვალი _ 

მამაკაცის შინაგანი ძალა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

მამაკაცის მეგზური ოსტეოპოროზის 
პრევენციისათვის 

 
 

 



არ დაუშვათ, რომ ოსტეოპოროზმა შეგაჩეროთ 
 
 

გარეგნობა შესაძლოა სინამდვილეს არ შეესაბამებოდეს. 
მამაკაცი, რომელიც გარეგნულად ძლიერი ჩანს, შეიძლება 
სინამდვილეში სუსტი იყოს, ისე რომ ამას თავად ვერც კი 
აცნობიერებდეს. მსოფლიოში 50 წელზე უფროსი ასაკის დაახლოებით 
ხუთიდან ერთ მამაკაცს აღენიშნება ოსტეოპოროზული მოტეხილობა. 
მათგან უმეტესობას მოტეხილობის შემდეგაც კი არ აქვს 
დიაგნოსტირებული ეს „ჩუმი“ პათოლოგია და არ უტარდება 
მკურნალობა. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ოსტეოპოროზი არის დაავადება, რომელიც იწვევს ძვლის სიმკვრივის 
თანდათანობით შემცირებას, რასაც შედეგად მოყვება მტკივნეული 
მოტეხილობები და ზოგადი მდგომარეობის გაუარესება. იგი შეიძლება 
განვითარდეს საკუთარი სიმაღლიდან ვარდნის, დაცემინების, ბიძგის ან 
თუნდაც ფეხსაცმლის თასმის შესაკრავად დახრის შედეგად. 
ოსტეოპოროზის გამო შესაძლოა განვითარდეს ნებისმიერი ძვლის 
მოტეხილობა, მაგრამ ყველაზე სერიოზული და გავრცელებულია 
ბარძაყის ძვლისა და ხერხემლის მალების მოტეხილობები. 
 

ნორმალური ძვალი ოსტეოპოროზული ძვალი

   
 ahhh! 



ოსტეოპოროზი არ არის მხოლოდ ქალების დაავადება 
 

 
 

 

მიუხედავად გავრცელებული მცდარი შეხედულებისა, რომ ოსტეოპოროზი ემართებათ 

მხოლოდ ქალებს,ის მთელ მსოფლიოში უამრავ მამაკაცზე  ახდენს გავლენას თავისი 

დესტრუქციული შედეგებით: 
 
  

ძვლის მოტეხილობა იწვევს იმობილიზაციას, ხანგრძლივ  
                  ინვალიდობას და ძლიერ ტკივილს: შდეგად ცხოვრების ხარისხი  
                   უარესდება და ასაკის მატებასთან ერთად იკარგება 

დამოუკიდებლობა. 
  

 

 მამაკაცებში ცხოვრების მანძილზე მოტეხილობის რისკი აღემატება 
პროსტატის კიბოს განვითარების რისკს: მიუხედავად იმისა, რომ ხუთიდან 
ერთ კაცს აღენიშნება მოტეხილობა მამაკაცთა მხოლოდ მცირე ნაწილი 
ეკიდება ყურადღებით ამ პრობლემას.  

 
 

 მსოფლიოში ბარძაყის მოტეხილობის ერთი მესამედი აღინიშნება 
მამაკაცებში: კვლევებით  დადგენილია, რომ მამაკაცების 37% ბარძაყის 
მოტეხილობის შემდეგ პირველივე წელს იღუპება. 

 

  მამაკაცებში qalebTan SedarebiT ufro xSiria seriozuli 
garTulebebi da sikvdiloba: mamakacebSi pirveli motexiloba 
ufro did asakSi xdeba. 

  
 
 
 

   Sromisunarianobis dakargva: xerxemlis malebis motexilobas 

SeuZlia gavlena moaxdinos 50-65 wlis mamakacebის ცხოვრების 

რეჟიმზე da gamoiwvios samuSao dReebis gacdena.



რა იწვევს ოსტეოპოროზს მამაკაცებში? 

უფრთხილდით რისკ-ფაქტორებს, რომლებიც იწვევენ ძვლის მასის 
გაძლიერებულ კარგვას. ახალგაზრდა ასაკში მამაკაცები ქალებთან 
შედარებით უფრო მეტ ძვლოვან მასას აგროვებენ. დაახლოებით 30 
წლის შემდეგ ძვლოვანი ქსოვილის რაოდენობა ჩონჩხში იწყებს 
შემცირებას, რადგან ახალი ძვლის ფორმირებით ვეღარ ხდება ძველი 
ძვლის დაშლის კომპენსირება. 
50 წლიდან მამაკაცებში არ ხდება ძვლის სწრაფი კარგვა, როგორც 
ქალბატონებში მენოპაუზის შმდგომ. მაგრამ დაახლოებით 70 
წლისთვის მამაკაცებიც და ქალებიც თანაბარი სიჩქარით კარგავენ 
ძვლოვან მასას, გარდა ამისა, კალციუმის (ძვლოვანი 
ქსოვილისათვის აუცილებელი მინერალის) აბსორბცია ერთნაირად 
ქვეითდება ორივე სქესის პირებში. ძვლის გაძლიერებული კარგვა 
იწვევს ძვლის სიმყიფის მატებას და მოტეხილობისკენ მიდრეკილს 
ხდის მას. დაადგინეთ, გაქვთ თუ არა რისკ-ფაქტორები, რომლებიც 
აჩქარებს ძვლის მასის კარგვას, ხელს უწყობს ოსტეოპოროზის 
განვითარებას და ძვლების მოტეხილობას.



რა რისკ-ფაქტორები აქვთ მამაკაცებს? 

 

 
 
 
 
 
 

ქალებსა და მამაკაცებს მრავალი საერთო 

რისკ-ფაქტორი აქვთ, რომელიც იწვევს 

ოსტეოპოროზისა და მოტეხილობის 

განვითარებას. თუმცა მამაკაცებში რისკ-

ფაქტორებიდან აღსანიშნავია 

ტესტოსტერონის დეფიციტი და პროსტატის 

კიბოს თერაპიასთან დაკავშირებული 

მედიკამენტები. 



ძირითადი რისკ-ფაქტორები 
 
ასაკი – ძვლის მასის კარგვა  ასაკთან ერთად მატულობს, 
მამაკაცებში ეს პროცესი ჩქარდება 70  წლის ასაკისათვის. 
 

ოჯახური ანამნეზი - თუ თქვენს მშობლებს აღენიშნებოდათ 
ოსტეოპოროზი ან მოტეხილობები, თქვენ დაავადების განვითარების 
მაღალი რისკი გაქვთ. 
 
მოტეხილობა 50 წლისათვის ან 50 წელზე უფროსი ასაკისათვის - თუ 
თქვენ უკვე გქონდათ მოტეხილობა, შემდგომი მოტეხილობის 
განვითარების გაორმაგებული რისკი გაქვთ. 

გლუკოკორტიკოიდების ხანგრძლივი (3 თვეზე მეტი) გამოყენება _ 
ეს პრეპარატები (მაგ.პრედნიზოლონი) მეორადი ოსტეოპოროზის 
განვითარების ყველაზე ხშირი მიზეზია. მათი გამოყენება ხდება 
სხვადასხვა დაავადების სამკურნალოდ, როგორიცაა ბრონქული 
ასთმა და ართრიტი. 

პირველადი და მეორადი ჰიპოგონადიზმი (ტესტოსტერონის 
დეფიციტი)– აღენიშნება მამაკაცთა 12,3%-ს, ხშირად სათესლეების 
განვითარების დეფექტის შედეგია. ანდროგენდამთრგუნველი 
(დეპრივაციული) თერაპია, რომელიც ყველაზე ხშირად გაოიყენება 
პროსტატის მეტასტაზური კიბოს დროს, ასევე იწვევს 
ტესტოსტერონის დონის დაქვეითებას. 

ზოგიერთი მედიკამენტი - გლუკოკორტიკოიდების გარდა, 
ზოგიერთმა მედიკამენტმა შეიძლება დაგაყენოთ მაღალი რისკის 
ქვეშ. ესენია ზოგიერთი იმუნოსუპრესანტი, ფარისებრი ჯირკვლის 
ჰორმონები სუპრესიული დოზით, ზოგიერთი ფსიქოტროპული 
მედიკამენტი, ანტიკონვულსანტები, ეპილეფსიის საწინააღმდეგო 
პრეპარატები, ლითიუმი, მეტოტრექსატი, ანტაციდები და 
პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები. 
 
ზოგიერთი ქრონიკული დაავადება - ზრდის ოსტეოპოროზის 
განვითარების რისკს, მათ შორის აღსანიშნავია: რევმატოიდული 



ართრიტი, ნაწლავის ანთებითი დაავადებები (კრონის დაავადება), 
მალაბსორბციით მიმდინარე დაავადებები (მაგ. ცელიაკია), შაქრიანი 
დიაბეტი ტიპი 1 და ტიპი 2, ჰიპერპარათირეოიდიზმი, ღვიძლისა და 
თირკმლის ქრონიკული დაავადებები, ლიმფომა და მრავლობითი 
მიელომა, ჰიპერკალციურია და თეირეოტოქსიკოზი. 

 
 
 

 
ყურადღება მიაქციეთ 2 გავრცელებულ რისკ ფაქტორს 

 
             
 
                      ტესტოსტერონის დეფიციტს (პირველადი და მეორადი) 
 

       ანდროგენების დამთრგუნველ თერაპიას 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

შეგიმცირდათ თუ 
არა სიმაღლე? 
 

 
გაზომეთ თქვენი ამჟამინდელი 
სიმაღლე და შეადარეთ იგი რომელიმე 
დოკუმენტში დაფიქსირებულ 
ადრინდელ მაჩვენებელს. 3 სმ-ზე 
მეტად სიმაღლის შემცირება 
მიუთითებს ხერხემლის მალების 
კომპრესიულ მოტეხილობაზე 
ოსტეოპოროზის გამო. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180სმ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170 სმ



ცხოვრების  წესთან  დაკავშირებული  რისკ-ფაქტორები 
 

       თამბაქოს მოხმარება 
 
       ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობით მიღება (2 ჭიქაზე მეტი დღეში) 
       არასწორი კვება (კალციუმის დაბალი შმცველობა, 600მგ-ზე ნაკლები დღეში) 
       Dვიტამინის დეფიციტი/უკმარისობა 
       დაბალი ფიზიკური აქტივობა ან გადაჭარბებული აქტივობა, რაც   

იწვევს  სხეულის მასის მკვეთრ შმცირებას 
       სხეულის მასის დაბალი ინდექსი 

 
 
 
 

 
როგორ უნდა შევაფასოთ რამდენ ალკოჰოლს 
მოიხმართ? 
 

ერთი ერთეული ალკოჰოლი არის 10 მლ (8 გრ) სუფთა ეთანოლის 
ექვივალენტი. ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობით გამოყენება ზრდის 
ოსტეოპოროზისა და მოტეხილობის რისკს. 
 

ლუდი   4 % ალკოჰოლი 
 

250 მლ = 1 ერთეული 

ღვინო 12,5% 
ალკოჰოლი 
 

80 მლ = 1 
ერთეული

სპირტიანი 
სასმელი 40% 
ალკოჰოლი 

25მლ = 1 ერთეული



უნდა ჩაგიტარდეთ თუ არა გამოკვლევა? 
 
 

გაესაუბრეთ თქვენს ექიმს და ჩაიტერეთ გამოკვლევა თუ თქვენ ხართ ≥ 70წ. 
 

თუ თქვენ უფრო ახალგაზრდა ხართ (50-69 წლის), გამოკვლევა გესაჭიროებათ 
რისკ-ფაქტორების არსებობისას.  ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ: 
 
 

 

    გქონდათ მოტეხილობა საკუთარი სიმაღლიდან ვარდნის           

    შედეგად ≥50 წ ასაკში                                                                               
 

    იღებდით გლუკოკორტიკოიდებს  

 
               გაქვთ ტესტოსტერონის დაბალი დონე (ჰიპოგონადიზმი)) 



რა კვლევები უნდა ჩაგიტაროთ ექიმმა? 
 

ნუ მიხვალთ ექიმთან ვიზიტზე მოუმზადებლად - 
შეაფასეთ თქვენი რისკი, მოითხოვეთ მეტი ინფორმაცია და 
გამოკვლევები. იმისათვის რომ განსაზღვროთ გაქვთ თუ არა 
ოსტეოპოროზის განვითარების რისკი საუკეთესო საშუალებაა 
ისარგებლოთ IOF -ის ერთწუთიანი ოსტეოპოროზის რისკის ტესტით 
(იხ. ბროშურის ბოლოს). 
  
კლინიკური გამოკვლევა  მოიცავს ძვლის მინერალური სიმკვრივის 
(ძმს) განსაზღვრას ორმაგენერგეტიკული რენტგენული 
აბსორბციომეტრიით (DXA). ეს არის ბარძაყისა და წელის მალების ძმს-ის 
განსაზღვრის სწრაფი და არაინვაზიური მეთოდი. 
 

.



გარდა ამისა, მოტეხილობის რისკი შეიძლება განისაზღვროს 
სპეციალური კითხვარით – FRAX 
ტესტით(http://www.shef.ac.uk/FRAX), რომლის საშუალებითაც 
გამოითვლება მოტეხილობის 10-წლიანი რისკი. ზოგიერთ მაღალი 
რისკის მქონე პაციენტს, მხოლოდ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 
შემდგომი გამოკვლევების გარეშეც შეიძლება დაენიშნოს მკურნალობა. 
 
 
 

აღმოაჩინეთ რომელიმე რისკ-ფაქტორი? 

 

თუ ასეა, შემდეგ ვიზიტზე დაუსვით თქვენს ექიმს შემდეგი 
შეკითხვები: 

 
1.  მე მაქვს ოსტეოპოროზის განვითარების რისკ-ფაქტორი, საჭიროა 

თუ არა ჩამიტარდეს ძვლის სიმკვრივის გამოკვლევა? რა 
სიხშირით შეიძლება მისი ჩატარება? 

2         შეგიძლიათ გამომითვალოთ მომავალში  მოტეხილობის 
განვიტარების რისკი? 

3. საჭიროა თუ არა კალციუმის და D ვიტამინის მიღება და 
ვარჯიში? 

4. უნდა შევცვალო თუ არა ჩემის ცხოვრების სტილი ძვლის 
სიმკვრივის გასაუმჯობესებლად? 

5.      მესაჭიროება თუ არა სპეციფიური თერაპია ოსტეოპოროზის 
სამკურნალოდ? 

 



ხუთი  ნაბიჯი  ჯანმრთელი  ძვლისკენ                       
თუ თქვენ იზრუნებთ ძვლის სიძლიერეზე, მთელი ცხოვრების მანძილზე 
გააგრძელებთ თქვენი საყვარელი საქმის კეთებას, შეინარჩუნებთ  
დამოუკიდებლობას და არ შეგაწუხებთ ძვლის მოტეხილობით გამოწვეული 
ტკივილი. 
 

ოსტეოპოროზის თავიდან აცილებისა და კონტროლის მრავალი 

საშუალება არსებობს. დღეიდანვე პასუხისმგებლობით 
მოეკიდეთ თქვენი ძვლის სიძლიერეს. 



1      რეგულარული ვარჯიში 
 
რეგულარული ვარჯიში სხეულის წონის დატვირთვით და კუნთების 
გასამაგრებელი ვარჯიშები საუკეთესოა ყველა ასაკში და მნიშვნელოვანია 
ძლიერი ძვლისა და კუნთების შესანარჩუნებლად. 
 

 
 

საშუალო სიმძიმის ვარჯიში სხეულის წონის დატვირთვით 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სირბილი       მთაში სიარული      სწრაფი სიარული         კიბეზე ასვლა  
 
ინტენსიური ვარჯიში სხეულის წონის დატვირთვით 
 
 
 
 

50-100 ნახტომი ან ლახტით ხტუნვა 
 
 
 
 
 
 
 
 

მსგავსი დატვირთვის სპორტი, მაგ. თამაში ჩოგნით 
 

 
 
 
 
 
 
 
უნდა შსრულდეს კვირაში  3-5 ჯერ, 30 წთ-ის მანძილზე



წინააღმდეგობის დასაძლევი ან კუნთების გასამაგრებელი ვარჯიშები სულ 
მცირე კვირაში 2-ჯერ. 
 
 
მაქსიმალური ეფექტურობისთვის, პროგრამა უნდა იყოს ინტენსიური 
და თანდათანობით უნდა რთულდებოდეს. განსაკუთრებული 
ყურადღება მიაქციეთ ბარძაყისა და წელის კუნთების გამაგრებას. 
 
 
   სიმძიმის აწევა                                                 ექსპანდერები 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
სიმძიმის ასაწევი სავარჯიშო  
მოწყობილიბა                                                             აზიდვა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ცერებზე აწევა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ასაკის მატებასთან ერთად თქვენ გესაჭიროებათ შესაბამისი ვარჯიში. 
თუ თქვენ დადგენილი გაქვთ ოსტეოპოროზი, ან აგეღნიშნებათ მალის 
მოტეხილობა, საჭიროა განსაკუთრებული სიფრთხილე, რათა არ 
გამოიწვიოთ ტრავმა, ვარჯიშის დაწყებისას აუცილებელია გქონდეთ 
პროფესიონალის რეკომენდაციები.  



2    ჯანმრთელი ძვლისთვის აუცილებელი ნუტრიენტები 
 

 
 

არ დაუშვათ, რომ „ჩუმმა დაავადებამ“ თქვენი ძვლები 
დააზიანოს. 
კალციუმის, D ვიტამინის და ცილის ადექვატური რაოდენობით მიღება 
აუცილებელია ჯანმრთელი ძვლებისთვის და კუნთებისთვის. ისეთი რძის 
პროდუქტები, როგორიცაა რძე, იოგურტი და ყველი გამოირჩევიან 
კალციუმის მაღალი შემცველობით, ასევე შეიცავენ ცილებს და ძვლოვანი 
ქსოვილისთვის აუცილებელ სხვა მინერალებს. კალციუმს შეიცავს აგრეთვე 
ზოგიერთი ხილი და მწვანე ბოსტნეული (ბროკოლი, გარგარი), 
დაკონსერვებული თევზი, რომელიც დამზადებულია ძვლებიანად 
(სარდინები). შესაძლებელია ასევე კალციუმით გამდიდრებული საკვები 
პროდუქტების გამოყენება. ზოგიერთი პაციენტი საჭიროებს კალციუმის 
მიღებას დანამატების სახით, თუ ვერ ხდება მისი ადექვატური რაოდენობით 
მიღება მხოლოდ საკვებიდან. კალციუმის მიღებისას დანამატების სახით მისი 
რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 500-600 მგ-ს დღეში და უნდა იქნას 
მიღებული აუცილებლად D ვიტამინთან ერთად. 
 
 

 
კალციუმზე 
 
მოთხოვნა 
 
მამაკაცებში 
 
 
 
 

19-70 წელი 
1000 მგ/დღ 

70+ წელი 
1200მგ/დღ 

10-18 წელი 
1300მგ/დღ

 
 
კალციუმის რეკომენდებული დოზა მერყეობს სხვადასხვა ქვეყნებში, თუმცა ყველგან 
აღიარებულია, რომ აუცილებელია მიღებული კალციუმის რაოდენობის გაზრდა 
ხანდაზმულებში. 
 
წყარო: აშშ მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის მედიცინის ინსტიტუტი (2010)



D ვიტამინის უმეტესი რაოდენობა წარმოიქმნება კანში მზის სხივების 
ზემოქმედების შედეგად. თუმცა ზოგჯერ არ არის შესაძლებელი D 
ვიტამინის საკმარისი რაოდენობით მიღება მხოლოდ მზის გამოსხივებით, 
რაც დამოკიდებულია საცხოვრებელ ადგილზე. D ვიტამინი მცირე 
რაოდენობით არის აგრეთვე საკვებში (კვერცხის გული, ორაგული და 
თინუსი). ზოგიერთ ქვეყანაში ხელმისაწვდომია ასევე D ვიტამინით 
გამდიდრებული საკვები. 
 
 
მედიცინის ინსტიტუტი 70 წელზე უფროსი ასაკის ქალებისა და 
მამაკაცებისთვის, რეკომენდაციას უწევს დღეში 600 სე D ვიტამინის 
მიღებას. ოსტეოპოროზის საერთაშორისო ფონდის (IOF) მიერ 60 წელზე 
უფროსი ასაკის ქალებისა და მამაკაცებისათვის მოტეხილობის რისკის 
შემცირების მიზნით რეკომენდებულია დღეში D ვიტამინის 800-1000 სე. 
 
 
 
 
 
 
 
 

მიიღეთ კალციუმის დღიური 
რეკომენდებული რაოდენობა 
 
დაუმეგობრდით რძის პროდუქტებს: 
 

 
1 იოგურტი ან 1 ჭიქა რძე Ca დღიური მოთხოვნილების ¼ -ია¼ 
 

1 დიდი მილქშეიქი არის Ca დღიური მოთხოვნილების ¼ - 
 

        ყველი მდიდარია კალციუმით - განსაკუთრებითპარმეზანი, ჩედარი   
         და მოცარელა. 
 
 

       ბურღულეული რძესთან ერთად საუკეთესო საუზმეა. 
 

კალციუმის მიღება გაიზრდება თუ უპირატესობას მიანიჭებთ ყავა 
„ლატე“-ს (ან რძიან ყავას) 



3     თ ავ ი  ა არ ი დე თ  მ ავ ნე  ჩვ ე ვ ე ბს   
 
 
 
 
შეწყვიტეთ მოწევა: დადგენილია რომ ის მნიშვნელოვნად ზრდის 
მოტეხილობის რისკს. 
 
 
შეამცირეთ ალკოჰოლის მიღება: ყოველდღიურად ერთი ან ორი ჭიქა ღვინის 
ან ლუდის მიღება არ ვნებს თქვენს ძვლებს, თუმცა დღეში2 ერთეულზე მეტი 
ალკოჰოლი  ზრდის მოტეხილობის რისკს. 
 

შეინარჩუნეთ ჯანსაღი წონა: თუ თქვენ გაქვთ წონის დეფიციტი (სმი < 20), 
გაქვთ მოტეხილობის მაღალი რისკი. 
 

 

 
 
 
 
 

მოწევა ზრდის მოტეხილობის რისკს 

29%-ით, ბარძაყის მოტეხილობის 

რისკს 68%-ით



4     რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება 
 

 
 
 

გაესაუბრეთ თქვენს ექიმს: გაარკვიეთ გაქვთ თუ არა ის რისკ-
ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ოსტეოპოროზს და მოტეხილობის 
განვითარებას. როგორც უკვე აღინიშნა არსებობს ოსტეოპოროზის მრავალი 
რისკ-ფაქტორი. 
 

 
 
დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ს და ავსტრალიის სტატისტიკური მონაცემებით 
ექიმთან მამაკაცების მიმართვიანობა 20-25%-ით ნაკლებია ქალებთან 
შედარებით. არ გამოტოვოთ ექიმთან ვიზიტი. ესაუბრეთ ექიმს როგორ უნდა 
შეინარჩუნოთ ჯანმრთელი ძვალი, კითხეთ როდის უნდა ჩაიტაროთ ძმს-ს 
განსაზღვრა და რისკის შეფასება FRAX ტესტით. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ ქალებს ბევრად უფრო ჯანსაღი დამოკიდებულება აქვთ თავიანთი 
სხეულის მიმართ. ისინი ფიქრობენ ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზე, ხოლო 
მამაკაცები - აღდგენაზე. მამაკაცები  საკუთარ სხეულს უყურებენროგორც 
მანქანას - როდესაც ის გადაიწვება მხოლოდ მაშინ ზრუნავენ პრობლემის 
მოგვარებაზე.  სანამ ეს არ მოხდება, სრული დატვირთვით ამუშავებენ მას.“ 
 

 
 
ჟურნალი Men’s Health





5 მიიღეთ ოსტეოპოროზის მედიკამენტი 
თუ დანიშნული გაქვთ 

 
 
 

არსებობს მრავალი აპრობირებული მკურნალობის მეთოდი, 

რომელიც აუმჯობესებს ძმს მაჩვენებლებს და ამცირებს 

მოტეხილობის რისკს: 
 

ბისფოსფონატები:ალენდრონატი, რიზედრონატი 
 

ინტრავენური ბისფოსფონატები: იბანდრონატი. 

პამიდრონატი, ზოლედრონის მჟავა 
 
 

მკურნალობის სხვა მეთოდები: 
 

დენოსუნაბი:ადამიანის მონოკლონური ანტისხეულები 
 

ტერიპარატიდი:ანაბოლური აგენტი 
 

სტრონციუმის რენელატი 
 
 
მამაკაცებში ტესტოსტერონით თერაპია ეფექტურია 

ანდროგენდეფიციტის დროს. ყველა მედიკამენტი არ არის 

რეგისტრირებული ყველა ქვეყანაში.



Aდაიცავით მკურნალობის რეჟიმი 
 
 
 

დარწმუნდით რომ თქვენთვის მისაღებია მკურნალობის რეჟიმი. თუ 

გაქვთ კითხვები გვერდითი მოვლენების შესახებ, ესაუბრეთ ექიმს. 
 
 

რადგან  მკურნალობის ეფექტი ყოველთვის არ არის აშკარა, 

პაციენტები ხშირად წყვეტენ მკურნალობას. არ დაუშვათ, რომ 

თქვენც იგივე დაგემართოთ. მკურნალობის  

გაგრძელებით თქვენ დაიცავთ 

თქვენს ძვლებს და თავიდან  

აიცილებთ სერიოზულ, მათ  

შორის სიცოცხლისათვის  

საშიშ მოტეხილობებს.



 
 
არამოდიფიცირებადი რისკ-ფაქტორები - რომელთა შეცვლა შეუძლებელია! 
ეს ის რისკ-ფაქტორებია, რომელთა შეცვლა შეუძლებელია.  მიუხედავად ამისა 
აუცილებელია იცნობდეთ მათ, რომ მიიღოთ ზომები ძმს-ის დანაკარგების 
შესამცირებლად. 

1. ჰქონდა თუ არა რომელიმე მშობელს 
ოსტეოპოროზი ან მოტეხილობა 
უმნიშვნელო ტრავმის (საკუთარი ან 
ნაკლები სიმაღლიდან ვარდნის) შედეგად? 

                                                                      კი      არა 
 

2. ჰქონდა თუ არა რომელიმე მშობელს 
მომრგვალებული ზურგი (დოვაგერის 
კუზი)? 

კი       არა 
 

3.   ხართ თუ არა 40 წელზე უფროსი ასაკის? 
  კი       არა 

 

4. ხომ არ გქონიათ მოტეხილობა 
უმნიშვნელო ტრავმის შედეგად? 

კი       არა 

9. გქონიათ თუ არა რევმატოიდული 
ართრიტის დიაგნოზი? 

კი        არა 
 

10.   ხომ არ გაქვთ ჰიპერთირეოზის, 
ჰიპერპარათირეოზის, შაქრიანი დიაბეტი 
ტიპი 1-ის დიაგნოზი, ან ისეთი 
ნუტრიციული/გასტროინტესტინური 
დარღვევები როგორიცაა კრონის დაავადება 
ან ცელიაკია? 

კი       არა 
 

ქალებისთვის: 
11.   45 წელზე უფროსი ასაკის ქალებისთვის: 

დაგეწყოთ თუ არა მენოპაუზა 45 წელზე 
ადრე?

 
5. ვარდებით თუ არა ხშირად (ერთზე მეტად 

წლის განმავლობაში) ან გაქვთ თუ არა 
დავარდნის შიში სისუსტის გამო? 

კი       არა 
 

6. ხომ არ შეგიმცირდათ სიმაღლე 40 წლის 
შემდეგ 3 სმ-ზე მეტად? 

კი       არა 
 

7.   გაქვთ თუ არა სხეულის დაბალი მასა სმი<19 

კგ/მ2      ქალები ან < 20 კგ/მ2(მამაკაცები)? 
კი       არა 

 

8. იღებთ თუ არა კორტიკოსტეროიდებს 
(მაგ. პრედნიზოლონს) 3 თვეზე მეტ ხანს 
(ხშირად ინიშნება ისეთი დაავადებების 
დროს როგორიცაა ასთმა, 
რევმატოიდული ართრიტი და სხვა 
ანთებითი დაავადებები)? 

კი       არა 
 

 

12. გქონდათ თუ არა 12 თვეზე მეტ ხანს 
მენსტრუალური ციკლის შეწყვეტა 
(ორსულობის, მენოპაუზის ან 
ჰისტერექტომიის გამო)? 

კი       არა 
 

13. ხომ არ გაგიკეთდათ ოვარექტომია 50 
წელზე ადრე ჰორმონჩანაცვლებითი 
თერაპიის გარეშე? 

კი        არა 
 

მამაკაცებისთვის: 
14.   ხომ არ გქონიათ იმპოტენცია, სქესობრივი 

ლტოლვის დაქვეითება ან 
ტესტოსტერონის დეფიციტთან 
დაკავშირებული სხვა პრობლემები? 

კი     არა

                                                                      კი       არა

IOF-ისოსტეოპოროზის რისკის შეფასების 1 
წუთიანი ტესტი 



19 მარტივი შეკითხვა, რომელიც დაგეხმარებათ 
თქვენი ძვლის სტატუსის შეფასებაში 

 
 

ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორები - რა შეგიძლიათ შეცვალოთ! 
მოდიფიცირებადი რისკ-ფაქტორები, რომლებიც პირველ რიგში 
დაკავშირებულია თქვენს კვებასთან და ცხოვრების სტილთან 

 

 
15. იღებთ თუ არა რეგულერულად ალკოჰოლს 

(2 ერთეულზე მეტს)? 
კი     არა 

 

16. ამჟამად ან  ოდესმე თუ ეწეოდით 
სიგარეტს? 

კი    არა 
 

17.   30 წთ-ზე ნაკლებია თუ არა თქვენი 
ყოვედღიური აქტივობა (სახლის სამუშაო, 
მებაღეობა, სიარული, სირბილი)? 

18.  თავს არიდებთ თუ არა ან ალერგიული ხომ არ 
ხართ რძის პროდუქტზე და ამავდროულად 
არ იღებთ კალციუმის დანამატებს? 

კი     არა 

19.   ატარებთ თუ არა 10 წუთზე ნაკლებს ქუჩაში 
(მზეზე სხეულის ნაწილების ექსპოზიციით) 
და ამავდროულად არ იღებთ D ვიტამინის 
დანამატებს? 

კი   არა

                                                                          კი        არა 

 
 
 

 

როგორ უნდა შეაფასოთ თქვენი პასუხები 
თუ თქვენ უპასუხეთ დიახ რომელიმე კითხვაზე ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ 
ოსტეოპოროზი. დადებითი პასუხი მხოლოდ იმაზე მიუთითებს, რომ თქვენ გაქვთ 
კლინიკურად  დადასტურებული  რისკ-ფაქტორები, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ 
ოსტეოპოროზი და მოტეხილობა. 

 
აჩვენეთ ეს ტესტი თქვენს ექიმს, რომელიც რეკომენდაციას გაგიწევთ 
ჩაიტაროთ FRAX®Fტესტი (ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე 
www.shef.ac.ukFRAX) და/ან ძვლის მინერალური სიმკვრივის განსაზღვრა. 
გარდა ამისა, საჭიროების შემთხვევაში ექიმი შეგირჩევთ მკურნალობას. 
 

მაშინაც კი თუ თქვენ არ გაქვთ ან მხოლოდ რამოდენიმე რისკ-ფაქტორი გაქვთ, 
უნდა გაესაუბროთ თქვენს ექიმს ჯანმრთელი ძვლის შენარჩუნების შესახებ. 

 
დამატებითი ინფორმაციისათვის ოსტეოპოროზის შესახებ და იმის შესახებ, თუ 
როგორ უნდა გაიუმჯობესოთ ძვლის ხარისხი, მიმართეთ უახლოეს ოსტეოპოროზის 
ეროვნულ საზოგადოებებს ან ეწვიეთ ვებგვერდს www.iofbonehealth.org.



                                  # Love Your Bones 
 
 
 
 
 

იზრუნეთ თქვენს 

ძვლებზე 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

შემდგომი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ოსტეოპოროზის 

ადგილობრივ პაციენტთა ან სამედიცინო ასოციაციას. 

ჩამონათვალი იხ. ვებგვერდზეwww.iofbonehealth.org 
 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ასევე ოსტეოპოროზის მსოფლიო 
დღის ვებგვერდზე www.worldosteoporosisday.org 
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