
 

Osteoporosis identik dengan orangtua. Bukan ber-
arti hanya mereka yang berusia > 40 tahun yang 
perlu waspada terhadap silent disease ini. 
Pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin. Per-
tumbuhan tulang yang optimal selama masa anak-
anak dan remaja, dapat mencegah resiko osteopo-
rosis dikemudian hari. Petumbuhan tulang paling 
optimal, terjadi pada awal masa remaja, yakni se-
kitar usia 10-14 tahun (anak perempuan) dan 12-
16 tahun (anak laki-laki). Sekitar 45% massa tulang 
dewasa dibentuk pada masa remaja dan terus ber-
jalan hingga usia 30-an. Peak bone mass (puncak 
massa tulang) terjadi di usia 25-30 tahun. 

 

Sekitar 99% kalsium tubuh disimpan di tulang dan 
gigi. Pada masa puber, tulang tumbuh dengan ce-
pat. Konsumsi kalsium di usia myda akan menen-
tukan kekuatan tulang nantinya. Perlu diingat pen-
yerapan kalsium hanya sekitar 30% dari konsumsi 
kalsium. Penyerapan kalsium maksimal bisa dida-
pat dengan konsumsi 1.200-1.500 mg kalsium/
hari. Jika berlebihan hampir semua kelebihannya 
akan dibuang. Sebaliknya, jika kurang tulang tidak 
akan menerima cukup kalsium yang dibutuhkan 
sehingga puncak massa tulang tidak tercapai. 

Susu adalah sumber kalsium terbaik karena 

paling mudah diserap oleh tubuh. Konsumsi 

kalsium harus ditunjang dengan vitamin D dan 

aktif bergerak. Biarkan anak bermain bersama 

teman-teman, dan dukung keinginan mereka 

untuk memiliki kegiatan lain di luar sekolah 

seperti menari, berlatih bela diri, renang dan 

lain-lain. Semua itu akan menunjang pertum-

buhan dan kepadatan tulang mencapai pun-

caknya pada usia 30 tahun.  

Gejala penyakit tulang osteoporosis tidak 

akan terlihat oleh kasat mata. Osteoporosis 

merupakan penyakit diam atau silent dis-

ease.  

Penyakit ini tidak menunjukkan gejala apapun 

ditahap awalnya. Beberapa ahli juga menyebut-

kan osteoporosis merupakan salah satu ppen-

curi diam-diam atau silent thief yang mencuri 

massa tulang kita sedikit demi sedikir tanpa 

pernah kita sadari. Selain tidak membuat tulang 

berderak, kehilangan tulang tidak membuat 

sendi Anda nyeri atau bengkak. Osteoporosis 

biasanya sidah dalam tahap lanjut ketika gejala 

muncul, ketika penyakit ini telah mematahkan 

tulang atau fraktur dan bisa menimbulkan de-

formitas, rasa nyeri dan gangguan fungsinya. 

Gejala penyakit tulang osteoporosis biasanya 

ditunjukkan dengan kerapuhan tulang yang 

memudahkan terjadinya fraktur stress, yakni 

fraktur yang muncul dari tekanan pada tulang 

sewaktu melakukan kegiatan normal. Misalnya 

fraktur stress dapat terjadi pada kaki sewaktu 
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Penyebab osteoporosis 

Normalnya osteoporosis terjadi pada wanita 
pasca menopause atau pada pria usia lanjut. 
Ini disebut osteoporosis primer. Ada juga 
osteoporisis sekunder, yakni karena pen-
yakit. Misalnya menopause dini, gangguan 
fungsi hati, ginjal, hematologi, kelainan en-
dokrin, dan saluran pencernaan. 

Gaya hidup juga dapat menjadi faktor resiko 
terhadap terjadinya osteoporosis. Antara lain 
merokok, banyak mengandung kafein (kopi) 
dan alkohol, kurang terpapar sinar matahari 
sehngga mengalami defisiensi vitamin D, dan 
malas bergerak. Semua ini sebenarnya dapat 
dihindari. 

Rokok diketahui sebagai faktor resiko osteo-

porosis sejak 20 tahun lalu. Berbagai studi 

menunjukkan merokok meningkatkan resiko 

fraktur (patah tulang). Ditemukan bahwa 

makin lama dan makin banyak seseorang 

merokok, resiko fraktur menjadi semakin 

besar. Perokok yang mengalami fraktur, bi-

asanya membutuhkan waktu lebih lama un-

tuk pulih. Menjadi perokok pasif di usia 

muda, dapat meningkatkan resiko rendahnya 

massa tulang. Berhenti merokok akan men-

gurangi resiko seseorang mengalami massa 

tulang rendah dan fraktur. 

Cara menghindari kehilangan kalsium adalah 

mengurangi konsumsi natrium dengan cara 

mengurangi mengkonsumsi bahan makanan 

asin Atau berbahan pengawet garam. 

4. cukupi konsumsi vitamin D 

Vitamin D mampu meningkatkan penyerapan 

kalsium dan pencernaan, serta mengurangi 

pembuangan dari ginjal 

5. aktifitas olah raga 

Penurunan aktifitas  pada lansia dapat men-

gurangi massa tulang, oleh karenanya per-

banyak aktifitas  rutin untuk mencegah penu-

runan massa tulang 

6. bantu dengan obat 

Jenis obat ini adalah estrogen, kalsitonin, 

testoteron dan biophosphonat. Penggunaan 

obat-obat ini harus dengan konsultasi pada 

ahlinya. 

PENCEGAHAN OSTEOPOROSIS 

Pencegahan dapat dilakukan dengan 

menghindari factor resiko dan penyebab, 

serta melakukan kegiatan yang dapat mem-

perkecil  volume terjadinya serangan sbb : 

1. konsumsi kalsium yang cukup 

Untuk memenuhi kebutuhan kalsium perlu 

memperhatikan produk kalsium. Susu dua 

gelas perhari dapat memenuhi kebutuhan. 

Sumber kalsium lainnya : ikan yang dimakan 

beserta tulangnya, daging, unggas, telur, 

ayam, sayuran, buah-buahan dan kacang-

kacangan 

2. berhati-hati menggunakan obat 

Beberapa obat, mengganggu kinerja tulang, 

contohnya kortikosteroid, menekan hormone 

pembentukan tulang, obat lain adalah : ant-

acid, obat pencahar, cholesteramine, obat 

diuretic, anti gout, dan obat anti rematik. 

Obat tsb mengganggu penyerapan kalsium. 

3. batasi konsumsi garam dapur 

Garam dapur terdiri Natrium (Na) dan klorida 

(Cl). Konsumsi natrium yang berlebih baik 

dari garam dapur maupun dari Monosodium 

Glutamat (MSG) dapat berdampak buruk bagi 

kesehatan. Selain hipertensi, konsumsi na-

trium akan menghilangkan kalsium melalui 

urine.  


