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Pag-iwas at Paggamot sa Osteoporosis 
 
1. Ano ang osteoporosis? 

Ang osteoporosis ay isang sakit sa buto na nangyayari kapag ang mga mineral sa buto tulad ng 
kaltsyum ay mas mabilis na nawawala kaysa sa ipinapalit ng katawan. Sa pagbaba ng kapal at 
lakas ng buto habang tumatanda, mas maraming tao lalo na ang mga taong papasok sa kalagitnaang 
gulang ay nagiging mahina at marupok ang buto o osteoporotic. 
 

2. Mga epekto ng osteoporosis 
A. Bali 
 Bali sa Gulugod 
 Bali sa Braso 
 Bali sa Balakang  
B. Limitadong abilidad sa pagkilos 
50% sa mga pasyenteng may osteoporosis kinakailangang pangalagaan mula sa bali sa balakang o 
leeg. 
C. Masakit at dispormadong gulugod 
Ang hindi kaakit-akit na pagkakuba ay humahadlang sa pagpapalawak ng baga at nagpapabilis ng 
panghihina ng baga. 
 

3. Ang osteoporosis ay isang pangkaraniwang sakit sa Hong Kong 
Sa pagtanda ng populasyon, ang bilang ng mga nagkakaroon ng osteoporosis at bali ay tumataas. 
Ipinakikita ng istatistika na 62 sa bawat 100,000 katao sa Hong Kong ang mga nabalian ng buto 
noong 1970. Pagsapit ng 1990, ito ay tumaas sa 112, at 70% sa kanila ay mga kababaihan. Sa 
kasalukuyan, mga 200,000 katao ang nahihirapan dahil sa osteoporosis. 
 
Ang insidente ng bali sa mga kababaihan sa Hong Kong 

Edad 50-59  1:16 
Edad 62-69 1:6 
Edad 70-79 1:5 
Edad 80 
pataas  

1:4 

 
4. Mga sanhi ng osteoporosis 
 Sa pagtanda ng mga tao, bumibilis ang pagrupok ng buto o bone loss. 
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 Ang mga kababaihan na nasa edad na ng permanenteng pagtigil ng regla o menopause, o 
sumailalim na sa pagtanggal ng obaryo o oophorectomy ay mahaharap sa mas mabilis na 
pagbaba ng antas ng estrogen at pagkawala ng kaltsyum sa kanilang mga katawan, 
samakatuwid ang pagkawala ng lakas at kapal ng kanilang mga buto. 

 Ang namamana na osteoporosis ay humahantong sa pagbabawas ng kapal o density ng buto. 
 Ang pang-araw-araw na pag-inom ng kaltsyum ay mas mababa kaysa sa mga 

pangangailangan ng katawan. 
 Ang hindi pag-eehersisyo ay humahantong sa mas mabulis na pagkawala ng kaltsyum. 
 Kaunting likido ng katawan. 
 Mayroong iba pang mga malalang sakit. 
 Paggamit ng mga hormones at iba pang mga gamot. 

 
5.  Sariling-pagsusuri para sa osteoporosis. 

Subukang sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 
1) Naranasan na ba ng iyong pamilya ang osteoporosis o ang mabalian ng buto? 
2) Ikaw ba ay payat at maliit? 
3) Naoperahan ka na ba sa obaryo? 
4) Ikaw ba ay nagme-menopause na? 
5) Regular ka nang umiinom ng alak o naninigarilyo? 
6) Hindi ka ba umiinom ng gatas o iba pang mga produktong gawa sa gatas? 
7) Bihira ka bang mag-ehersisyo? 
8) Lalo ka bang lumiliit o nakukuba? 
9) Nakararanas ka ba ng pagsakit ng buto? 
10) Nabalian ka na ba ng buto? 

Kung ang sagot mo ay "Oo", ito ay isang mapanganib na sanhi ng paglaganap ng osteoporosis. 
Mangyaring kumunsulta sa doktor kung mayroon kang anumang mga katanungan. 
 

6. Paano makikita ang kapal ng buto 
Ang Dual Energy X-Ray Absorptiometry DEXA na makina ay karaniwang sumusukat sa ibabang 
bahagi ng gulugod at leeg ng buto sa hita upang makita ang kapal o density ng buto. Ang buong 
proseso ay simple, mabilis at ligtas, na walang sakit o pinsala sa iyong katawan. Ang dosis ng 
radyasyon ng mga sistema ng DEXA ay mas mababa kaysa sa isang kinikilalang X-ray sa dibdib. 

 
7. Paggamot 
 Kung sa tingin mo na ikay ay nanganganib na magkaroon ng osteoporosis, hilingin mo sa 

iyong doktor ang pagsuri sa kapal ng iyong buto o bone density test at huwag gumamit ng 
mga pambahay na remedyo. 
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 Regular na mag-ehersisyo. 
 Kumain ng mga pagkain na mayaman sa kaltsyum, sundin ang mga tagubilin ng doktor at 

uminom ng mga tableta na kaltsyum, estrogen, bitamina D, calcitonin at etidronate. 
 Iwasan ang paninigarilyo at alkoholismo. 
 Gamutin ang iba pang mga sakit na sanhi ng osteoporosis. 

 
8. Paano maiiwasan ang osteoporosis at pagkabali ng buto. 
 Kumain ng pagkain na mayaman sa kaltsyum. 
 Uminom ng estrogen bilang suplemento. 
 Regular na mag-ehersisyo. 
 Iwasan ang paninigarilyo, kape at pag-inom ng matapang na tsaa at alkoholismo. 
 Huwag kumain ng pagkaing masyadong maraming asin o protina. 
 Bigyang pansin sa iyong kapaligiran at tiyaking ikaw ay ligtas sa pagbagsak o paghulog. 

 
9. Pisikal na ehersisyo upang maiwasan ang pagkakaroon ng osteoporosis 
 Palakasin ang mga buto upang mabawasan ang panganib ng pagkabali ng buto 
 Palakasin ang mga kalamnan sa likod upang mapabuti ang pustura ng katawan 
 Palakasin ang kalamnan at kakayahang umangkop ng mga kamay at paa upang mapanatili ang 

balanse sa kaso ng pagbagsak 
 Iwasang mabalian sa baywang at likod 

 
A. Ehersisyo sa pamamagitan ng pagbubuhat 
Ang ehersisyo sa pamamagitan ng pagbubuhat ay tumutukoy sa aktibidad kung saan ginagamit mo 
ang iyong mga kalamnan at mga buto upang gumalaw, kabilang ang paglalakad, laro o sports sa 
umaga, Tai Chi at jogging. Ang ilang minutong ehersisyo araw-araw ay makatutulong upang 
maiwasan ang osteoporosis. 

 
B. Mga ehersisyo na nagpapalakas sa mga kalamnan ng mga kamay at paa 
Halimbawa, ang pag-aangat ng 2 hanggang 3 na libra o pounds ng mga dumbbell at paghakbang o 
stepping exercise. 
 

C. Mga ehersisyo na nagpapabuti sa pustura ng katawan at nagpapalakas ng mga kalamnan sa likod 
Ang pag-eehersisyo sa likod ay tumutuon sa pag-uunat ng mga buto at pagpapalakas ng mga 
kalamnan. Kung ikaw ay nagkaroon ng osteoporosis, tandaan na huwag yumuko sa kaso ng bali  
sa gulugod o spinal compression fractures. 

 
D. Inirerekomendang araw-araw na ehersisyo 
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Magwarm-up o painitin muna ang katawan ng mga 2 hanggang 3 minuto, pagkatapos ay 
mag-ehersisyo sa iyong kinalalagyan ng mga 2 hanggang 3 minuto. 

mabilis na paglalakad/ jogging 10 to 20 minuto 
paghakbang o stepping exercise 3 to 5 minuto 
paglukso 2 to 4 minuto 
pag-ikot ng braso 1 to 2 minuto 
pag-unat ng braso nang patalikod  1 to 2 minuto 
pagbubuhat ng dumbbell（2-3 libra o pounds） 2 to 3 minuto 
ehersisyo sa pagpapalakas ng likod  3 to 6 minuto 

 
Tandaan: Mag-ehersisyo ayon sa iyong kakayahan at sa masigasig na paraan. 

 
E. Panatilihin ang maayos na pustura 
 Ang pagpapanatili ng tamang pustura ng pagtayo at pag-upo ay nakababawas ng pinsala sa 

gulugod. 
 Huwag yumuko sa pag-angat ng mabibigat na bagay. 

 
F. Iwasang bumagsak o mahulog 
 Bigyang pansin sa kaligtasan sa bahay 
 Panatilihing tuyo ang sahig 
 Huwag itapon ang kalat sa iyong paligid. Ang mga pang-araw-araw na bagay ay dapat ilagay 

sa isang lugar na madaling puntahan. 
 
10. Diyeta at osteoporosis 
Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng mga mayaman sa kaltsyum na pagkain mula 
pagkabata ay nakatutulong sa pagbabawas sa panganib ng osteoporosis. Samakatuwid, dapat mong 
subukang makakuha ng sapat na kaltsyum simula sa iyong pagkabata. Ang mga sumusunod na tip ay 
makatutulong sa iyo. 
 Ang balanseng pagkain 
Bumuo ng balanseng pagkain batay sa piramide ng pagkain. Ang iyong pang-araw-araw na pagkain ay 
dapat mayroong gatas, karne, mga gulay, mga prutas at mga butil. 
 Kumain ng mga pagkaing may mataas na kaltsyum 
Ang mga pagkain na may mataas sa kaltsyum ay kinabibilangan ng mga produkto na gawa sa gatas 
tulad ng gatas, keso at yogart, mga produkto na gawa sa beans tulad ng tokwa, tuyong mga prutas at 
isda. Ang mga buto ng isda ay mayaman din sa kaltsyum. Ang mga gulay na kapamilya ng repolyo, 
tulad ng kale, repolyo at brokoli, ay naglalaman ng mas mataas na kaltsyum kaysa iba pang mga gulay. 
 Wastong Sukat ng Pagkain ng Protina 
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Dapat kang kumain ng 200 hanggang 300 gramo ng karne, isda, manok, tokwa at mga produktong 
gawa sa toyo kada araw. Gayunpaman, ang labis na pagkain ng protina ay hahantong sa pagkawala ng 
kaltsyum. 
 Kumain ng kaunting asin at inatsarang pagkain 
Ang pagkain ng asin o pagkaing may asin ay nagpapabilis ng mga pagkawala ng kaltsyum. Bawasan 
ang pagkain ng inatsara, pinausukan at inihaw na karne pati na rin ang de-latang pagkain. Bawasan ang 
paglalagay ng chicken powder, betsin o MSG at maaalat na sarsa kapag ikaw ay nagluluto. 
 Magkaroon ng sapat na bitamina D 
Ang mga panlabas na ehersisyo sa ilalim ng sikat ng araw nagpapataas na pagsipsip ng kaltsyum. Ikaw 
ay pinapayuhan na kumain ng katamtaman ng mga pagkaing mayaman sa bitamina D tulad ng atay at 
pula ng itlog. Inirerekomenda rin ang de-latang na pagkain tulad ng salmon at sardinas. 
 
11. Pang-araw-araw na sukat ng pagkain ng kaltsyum 
 Edad Inirerekomendang sukat ng 

pagkain ng kaltsyum (mg) 
Sanggol 0-6 buwan 400 

6-12 buwan 600 
Bata 1-5 taon 800 

6-10 taon 800-1200 
Binate at 
Dalaga  

11-24 taon 1200-1500 

Mga lalaki  25-65 taon old 1000 
Higit sa 65 taon 1500 

Mga babae  25-65 years old 1000 
Higit sa 50 taon (Pagkatapos ng 
menopause) 
- Uminom ng estrogen 

1000 

- Hindi uminom ng estrogen  1500 
Pagbubuntis or Pagpapasuso 1200-1500 

 
 
12. Diyeteng mayaman sa kaltsyum 
 Ang sumusunod na diyeta ay angkop para sa mga matatanda. 
Pang-araw-araw na pangangailangan sa kaltsyum
（1176mg）  

kaltsyum（mg） 

Almusal   isang tasa ng gatas na walang taba o 
skim milk  

300 
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isang tinapay na pinalamanan ng keso 193 
Tanghalian  isang mangkok ng bigas 

200 g pinakuluang hipon 
isang tokwa o straw mushroom tofu 
na may hinimay na karne 
100 g pritong repolyo 
isang mansanas 

15 
67 
200 
 
114 
6 

Hapunan  isang mangkok ng bigas 
steamed na tiyan ng isda na may 
Meigan Cai（82 g） 
100 g ginisang baka na may brokoli  
isang kahel o orange 

15 
100 
 
106 
60 

Kabuuan  1176 
 
 
Mga Pagkaing Mayaman sa Kaltsyum（ang bawat pagkain ay katumbas ng 100 mg ng kaltsyum） 
Mga pangalan ng pagkain  Dami (sukat of calcium) 
Mga produktong gawa sa gatas Sariwang gatas o Fresh milk 

Flower milk 
Gatas na pulbos (may mataas na 
kaltsyum at mababang taba) 
Buong gatas o Whole milk 
Yogart 
Sorbetes 
Keso 

1/3 tasa (85 ml) 
1/7 tasa (36 ml) 
1 kutsara (6 g) 
 
1-3/4 kutsara (11 g) 
1/3 tasa (59 g) 
1/2 tasa (76 g) 
3/4 tasa (15g) 

Mga produktong gawa sa beans Soymilk (may kaltsyum) (250 
ml/ kahon) 
Gatas na gawa sa toyo o 
Soybean milk 
Vitasoy 
Tokwa 
Pinatuyong tokwa 
Bean curd sheet 
Pritong tokwa 
Toyo o Soybean 
Itim na toyo o Black soybean 
Inihurnong beans o Baked 

1/3 kahon (85 ml) 
 
5 tasa (1250 ml) 
 
2-1/4 kahon (555 ml) 
1/2 (80 g) 
1-3/4 taels (70 g) 
3/4 tael (70g) 
1 tael (40 g) 
1-1/4 taels (51 g) 
1 tael (40 g) 
8 kutsara (200 g)  
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beans 
Adzuki beans 
Munggo 

 
3-3/4 taels (155 g) 
2 taels (77 g) 

Mga tuyong prutas Pasas  
Pitted prunes 
Mga pinatuyong aprikot 

4 taels (161 g) 
5 taels (196 g) 
5-1/2 taels (219 g) 

Mani Itim na linga o Black sesame 
Puting linga o White sesame 
Almendras o Almond 
Buto ng Lotus 
Nogales o Walnut 

1 tael (40 g) 
1/4 tael (12 g) 
4/5 tael (35 g) 
2 taels (84 g) 
2-1/4 taels (94 g) 

Isda at pagkaing-dagat Tiyan ng isda (hilaw) 
Golden threadfin bream (hilaw) 
Yellow croaker (hilaw) 
European perch (hilaw) 
Sand prawn (hilaw) 
Kabibi o Scallop (hilaw) 
Pinatuyong hipon 
Pinatuyong isdang pilak o 
silverfish 
Sardinas 
Karpa o Mud carp 

2-1/4 taels (88 g) 
2-1/2 taels (98 g) 
2-1/2 taels (102 g) 
1-4/5 taels (72 g) 
3 taels (120 g) 
1-1/4 taels (89 g) 
1/2 tael (18 g) 
1/3 tael (13 g) 
 
kalahati ng isda (24 g) 
kalahati ng isda (17 g) 

Mga gulay (hilaw) Kale 
Mustasa o Leaf mustard 
Brokoli  
Repolyo ng Intsik o Chinese 
cabbage 
Choy sum 

2 taels (78 g) 
2 taels (79 g) 
3 taels (116 g) 
2-1/4 taels (88 g) 
 
1-1/2 taels (64 g) 

 
 
13. Mga pinakamadalas itanong 
Narito ang ilang mga pinakamadalas itanong at ang mga sagot: 
  
Q: Ang osteoporosis ba ay nagaganap lamang sa mga kababaihan? 
A: Hindi. Ang kawalan ng estrogen pagkatapos ng menopos ay humahantong sa pagkawala ng mga 
buto, kaya ang mga babae ay may mas mataas na tsansang magkaroon ng osteoporosis. Gayunman, 
ang mga lalaki ay nababalian din. 
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Q: Ang osteoporosis ba ay hindi na magagamot?  
A: Hindi. Ang matagal na pag-inom ng mga gamot ngayon ay epektibo sa pag-iwas sa pagkawala ng 
buto at nakatutulong sa pagtaas ng kapal o density ng mineral ng buto.  
 
Q: Bilang karagdagan sa Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA), mayroon bang ibang paraan 
upang masuri ang osteoporosis? 
A: Oo. Ang Osteoporosis ay maaari ring masuri ng Ultrasonic testing (UT). Gayunpaman, dahil sa 
malaking tsansa ng pagkakamali nito, kinakailangan ang isang follow-up scan ng DEXA upang 
kumpirmahin ang resulta ng pagsusuri kung kinakailangan. Bilang karagdagan, ang pag-scan gamit 
ang computer ay maaari ring magamit upang matuklasan ang kapal o density ng buto, ngunit ang dosis 
ng radyasyon nito ay mas mataas kaysa sa DEXA. 
 
Q: Maaaring maiwasan ang osteoporosis sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming kaltsyum? 
A: Hindi. Karaniwan, ang labis na kaltsyum ay inilalabas mula sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. 
Ang labis na pag-inom ng kaltsyum ay nakapagpapataas ng tsansang magkaroon ng mga bato sa bato o 
kidney stones. Ang rekomendasyon ng World Health Organization ng pag-inom ng kaltsyum sa bawat 
araw ay hindi hihigit sa 2500 mg. 
 
Q: Ang aking mga tuhod ay sumasakit lalo na kapag ako ay umaakyat at bumababa sa hagdan. 
Mayroon ba akong osteoporosis? 
A: Ang pangunahing dahilan ng pagsakit ng tuhod ay rayuma o degenerative arthritis na dulot ng 
pangmatagalang pagkaupod at pagkaluma ng mga kasukasuan, sa halip na osteoporosis.  
 
Q: Masakit ang aking mga buto sa buong katawan. Mayroon ba akong osteoporosis? 
A: Hindi. Ang kalamnan ang dahilan ng pagsakit ng iyong buong katawan. Ang pagkabali ng buto ay 
karaniwang nakikita bilang unang sintomas ng osteoporosis.  
 
Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay lamang sa Sentro ng Osteoporosis ng Queen 
Mary Hospital ng Unibersidad ng Hong Kong. Tel: 2855 3577 
 
Ang dakilang pasasalamat ay ipinararating sa Departamento ng Nutrisyon at Departamento ng Physical 
Therapy ng Sentro ng Osteoporosis ng Queen Mary Hospital na nagbibigay ng artikulong ito. 
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