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Яс бол өөрийн гэсэн мэдрэл, цусан хангамжтай, хүн
амьтны бие, төрхийг гаргадаг, махны дотуур байх хатуу
тулгуур эд юм. Яс-тулгуур эрхтэн тогтолцоо эрүүл, бат бөх
байх нь хүний биеийг бүрэн бүтэн байлгахад чухал
үүрэгтэй. Ясны цөм нь биеийн өндөртэй ойролцоо
өндрөөс унахад хугарч, бэртэхгүй байхаар бат бөх боловч,
хөдөлгөөнд саад учруулахааргүй хөнгөн байдаг. Биеийн
бусад эд эсийн адилаар ясны эд ч тогтмол нөхөн төлжиж
байдаг.
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Цэвэршилтийн нас хүртэл эмэгтэйчүүдийн бие организмд ясны шинэ эс
үүсч, нөхөн төлжих нь ясны хуучин эс сөнөрөхөөс хурдацтай явагддаг бол
цэвэршилтийн дараах насанд энэ үйл явц эсрэгээрээ явагдана. Сүүлийн
биений юм ирсний дараагаас өндгөвчинд эстроген дааврын нийлэгжил
зогсдог. Үр дүнд нь яс сөнөрөх явц эрчтэй явагдаж, ясны бат бөх чанар
алдагдаж эхэлдэг. Мөн насжилтаас хамаарсан бусад хүчин зүйл ясны
эдийн нягтрал буурахад нөлөөлдөг.

Амьдралын чанар, нөхцөл сайжрахын хирээр хүн амын дундаж наслалт
уртасч, хүмүүс ясны эрүүл мэндийн асуудалтай тулгарах нь ихэсч байна.
Яс-тулгуур эрхтэн тогтолцооны эрүүл мэнд нь бидэнд өдөр тутмын
амьдрал, түүний чанар, бусдаас хамааралгүй бие даасан байдал, дундаж
наслалт, эрүүл мэндийн тогтолцооны ачаалал зэрэг өргөн хүрээнд нөлөө
үзүүлдэг.

Ясны эрүүл мэнд яагаад чухал вэ?
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Ясны эдийн нягт буурч, бат бөх байдлаа
алдахыг ясны сийрэгжилж гэж
оношилдог. Яс сийрэгжсэнээр биеийн
өндөртэй ойролцоо өндрөөс унахад
гарын шуу, нуруу, сүүжний яс хугарах
эрсдэл нэмэгдүүлдэг бөгөөд эдгээр
бэртэл гэмтэл нь амьдралын чанарыг
ихээр бууруулж, амь насыг ч эрсдэлд
оруулах аюултай.

Ясны сийрэгжилт бол “чимээгүй
дайсан”, яс хугарах хүртэл ямар ч шинж
тэмдэггүй, далд явагддаг. Ясны
сийрэгжилтийн эсрэг хамгийн
оновчтой менежмент нь түүнээс
урьдчилан сэргийлэх буюу ясны эрүүл
мэндээ хамгаалах юм. Өмнө нь зөвхөн
яс хугарч, бэртсэний дараа л ясны
сийрэгжилтийг оношилдог байсан.

Ясны сийрэгжилт гэж юу вэ?
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Саркопения гэж юу вэ?
Саркопения буюу насжилтаас үүдэлтэй булчингийн масс болон хүч буурах үзэгдлийг анагаах
ухаан сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй судалж байна. Саркопения болон ясны сийрэгжилттэй хавсарч
явагдах нь эмэгтэйчүүдэд яс хугарах эрсдэлийг ихээр нэмэгдүүлдэг

Яс хугарах эрсдэл бий эсэхийг дараах шинж тэмдгээр урьдчилсан таамаглаж болно:
•Өмнө нь яс хугарч байсан.
•Биеийн жингийн индекс бага.
•Сүүжний яс хугарч байсан гэр бүлийн өгүүлэмжтэй.
•Ревматоид артритаар өвдсөн.
•1-р хэв шинжийн чихрийн шижинтэй.
•Эрт цэвэршсэн.
•Тамхи татдаг, архи согтууруулах ундаа хэрэглэдэг.
•Хөдөлгөөний хомсдолтой.
•Ясны эдийн нягтрал бага байгаа нь багажийн шинжилгээгээр тогтоогдсон.

Эмч танд дээрх шинж тэмдгүүд илэрсэн болон илрээгүй нөхцөл байдалд үнэлгээ хийж ойрын
10 жилийн хугацаанд ясны сийрэгжилтээс улбаатай яс хугарах эрсдэл бий эсэхийг тодорхойлно.
Хэрэв ясны сийрэгжилтийн эрсдэл байна гэж үзвэл яс хугарахаас өмнө ясны эдийн нягт болон бат
бөх байдлыг нөхөн сэргээх эмийн эмчилгээ санал болгож болно.Яс хугарах эрсдэлийг аль болох эрт
үнэлж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч чадвал амьдралын чанар болон урт наслалтыг

дэмжих чухал алхам болно
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Ясны эрүүл мэндээ хэрхэн хамгаалах вэ?

Ясны эрүүл мэндэд ээлтэй амьдралын дараах хэв маягийг хэвшүүлцгээе:
• Өдөрт авбал зохих кальцийн хэмжээг зөв тодорхойлж, сүү, тараг, ногоон навчит ургамал

зэрэг кальциар баялаг хүнс хэрэглэх. Хэрэв хоол хүнснээсээ хангалттай кальци авч
чадахгүй бол хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг зөв сонгож хэрэглэх.

• Цусан дахь Д амин дэмийн хэмжээг хангалттай өндөр байлгах. Нарны шууд тусгалтай
холбоотой бөгөөд цусны шинжилгээгээр Д амин дэмийн хэмжээг тодорхойлж болно. Д
амин дэмийн дутагдлыг хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр нөхөж болно.

• Хоолны дэглэмд өдөрт нэг кг биеийн жинд 1 грам уураг агуулсан тэжээл хэрэглэх
• Алхах зэрэг жингийн ачаалалтай дасгалын өдөрт 30 минутаас багагүй хугацаагаар хийх.
• Боломжтой үедээ тэнцвэрийн болон сунгалтын дасгал хийдэг байх.
• Тамхи татахгүй байх.
• Архи согтууруулах ундааг зохистой хэмжээгээр хэрэглэх.

Нас нэмэгдэхийн хирээр унаж бэртэхээс сэргийлэх нь яс хугарах эрсдэлийг бууруулахад чухал 
үүрэгтэй. Дараах зөвлөмжийг анхаарна уу:
• Шалан дээр дэвссэн хивс, дэвсгэрийн ард хальтардаггүй наалт наах.
• Гэрэлтүүлэгтэй замаар явган зорчих.
• Мөс зэрэг хальтардаг гадаргуу дээр анхааралтай алхах.
• Резинэн ултай, хальтардаггүй гутал өмсөх.
• Нүдний хараагаа тогтмол шалгуулж, шаардлагатай бол шил зүүх.
• Тэнцвэрийн болон булчинд ачаалал өгөх дасгал тогтмол хийх.
• Толгой эргэж, унах эрсдэлтэй эм бэлдмэл хэрэглэж буй эсэхээ 

эмчээс асуух.
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Disclaimer
Information provided in this leaflet might not be relevant to a particular individual’s circumstances and should always be
discussed with the individual’s healthcare professional. This publication provides information only. The International Menopause
Society can accept no responsibility for any loss, howsoever caused, to any person acting or refraining from action as a result of
any material in this publication or information given.

Цэвэршилтийн үеийн даавар нөхөх эмчилгээ нь ясны эрүүл мэндийг хамгаалахад өндөр үр 
дүнтэй. Мөн ясны бат бөх байдлыг хадгалах үйлчилгээтэй дааврын бус олон төрлийн эм зах 
зээлд худалдаалагдаж байна. Эдгээр эмчилгээг хувь хүний онцлогт тохируулан сонгох 
шаардлагатай тул эмчтэйгээ зөвлөлдөн зөвхөн өөрт тохирох зөв эмчилгээг сонгож хэрэглээрэй.  

Ясны эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчилгээтэй эм 
байдаг уу?
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