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 پوکی استخوان چیست؟

 انسان است.پوکی استخوان شایع ترین بیماری متابولیک استخوان در نزد 

 

این بیماری در بین بانوان بعد از سن یائسگی بسیار شایع بوده ،اما در مردان هم با شسوع باالیی 

درصد است که با افزایش سن بیش  5سالگی حدود  42دیده می شود. شیوع آن در ایران بعد از 

در سالمت  تر هم می شود. بیماری پوکی استخوان اگرجه بدون عالمت است اما یک مشکل عمده

فرد به حساب می آید،زیرا همانطور که از نام آن پیدا است،در این بیماری قدرت استخوان های 
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مبتال کاهش یافته و استخوان های مستعد ،دچار شکستگی می شود. برخی بیماری ها یا شرایط 

 نیز موجب سرعت گرفتن پوکی استخوان می گردند.

ن(، مهره ها و)ستون فقرات( و کالیس )مچ دست( شیوع شکستگی های هیپ )گردن استخوان را

در افراد دچار پوکی استخوان شایع تر است. توجه داشته باشبد که بیش ترین شکستگی های 

 گردن استخوان ران نیازمند بستری در بیمارستان و عمل جراحی هستند.

 

 

 عواملی که احتمال شکستگی های ناشی از پوکی استخوان را افزایش می دهند
 سابقه شکستگی استخوان در بزرگسالی کمبود استروژن

یائسگی زودرس یا عمل جراحی خارج کردن دو طرفه 

 سالگی ( 54تخمدان ها )قبل از 

سابقه شکستگی استخوان در بستگان )بزرگسال(درجه 

 اول بزرگسال)شکستگی به دنبال ضربه های خفیف(

 دیدریافت نا کافی ویتامین  دریافت نا کافی کلسیم

 نژاد سفید الکلسیم

 سن باال مصرف سیگار

افتادن مکرر)انواع مشکالت ارتوپدی و  کیلو گرم 45وزن کمتر از 

مفاصل،اختالل بینایی ،سرگیجه ،مصرف الکل و 

 داروهای خواب آور(

 بی تحرکی بیماری های مزمن و ناتوان کننده
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با این همه باز همه  بیماری وجود دارد،امروزه رویکرد های متعددی در پیشگیری و درمان این 

 ی جدیدتری در این زمینه هستند.ایافتن روش ه به دنبال محققان

سنجش تراکم  ،بدون عالمت بودن آن و وجود انواع درمان هاباتوجه به شیوع باالی بیماری، 

با  د.استخوان در موارد انتخاب شده می تواند کمک قابل توجهی به بهبود سالمت استخوان نمای

اما بهترین و رایج ترین راه برای ، مورد تایید هستند؛ DEXAروش های مختلفی مثل اسکن 

 هم می گویند. DXAمی باشد که به اختصار به آن  DEXAبررسی پوکی استخوان اسکن 

 (چیست؟ DEXA scanاسکن دگزا )

«  Dual Energy X-ray Absorptiometry»حروف اول کلمات عبارت از DEXAکلمه 

 DEXAبرای انجام اسکن  و مبنای آن سنجش میزان جذب اشعه ایکس است.؛ تشکیل شده است

اندازه گیری تراکم  داز اشعه ایکس کمک گرفته می شود.این روش بسیار دقیق بوده و استاندار

مقدار ماده استخوانی موجود در یک واحد از  ،منظور از تراکم استخوان استخوان محسوب می شود.

هر چه بافت متراکم تر باشد،مقدار کمتری از اشعه از آن می گذرد.به طور کلی هر چه  حجم است.

گر چه می توان  قدرت آن بیش تر و احتمال شکستگی آن کمتر است.متراکم تر باشد، استخوان 

اما معموال ستون فقرات کمری و گردن  ،کلت بدن را مورد آزمایش قرار دادهر منطقه ای از اس

 ایع تر به حساب می ایند.حل های شاستخوان ران م

 وجود دارند: DEXAوت از دستگاه های سنجش تراکم استخوان به روش دو نوع متفا

   دستگاه های مرکزی :دستگاه های بزرگی هستند که تراکم استخوان را در قسمت

های مرکزی اسکلت بدن مثل گردن استخوان ران و ستون مهره ها اندازه می 

 گیرند.

 محیطی : کوچکتر و قابل حمل هستند و تراکم استخوان در قسمت  دستگاه های

می  پاشنه پا یا انگشت ها اندازه گیری ، های محیطی استخوان مثل مچ  دست

 نمایند.

 

 ( چیست؟ DEXAاساس کار اسکن )

دستگاه اشعه ایکس را از  استفاده می شود دوز پایینی دارد. DEXAاشعه ایکسی که برای اسکن 

 دقت دستگاه بیش تر می شود. ،به این ترتیب استخوان مورد بررسی می تاباند. دو منبع به

ین بنابرا مشخصی از این اشعه را جذب می کند؛میزان  استخوان بسته به مقدار تراکمی که دارد،
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اشعه عبور کرده از استخوان  اشعه کمتری از آن عبورخواهد کرد. ،هر چه استخوان متراکم تر باشد

رنده های مخصوص )اسکنر(اندازه گیری شده و برای محاسبه و تحلیل به کامپیوتر به وسیله گی

 ارسال می شود.

 

 چگونه انجام می شود؟ DEXAاسکن 

 برای انجام این بررسی موارد زیر را رعایت نمایید:

کفش ها رادر بیاورید و به  ،یور آالت یا کمر بند را باز کنیدهر گونه جسم فلزی مثل ز .1

 باز روی تخت دراز بکشید وضعیتی که اپراتور می گوید را به خود بگیرید. آرامی و طاق

 ،پس از این مرحله قرار گیرد. روی منطقه مورد آزمایشحرکتی نداشته باشید تا اسکنر  .0

 دستگاه اشعه ایکس را می تاباند.

ن گردن استخوا ،ستون مهره ها ؛شایع ترین استخوان هایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند

 ران و مچ دست هستند که بیش ترین شیوع شکستگی ها را به خود اختصاص می دهند.

                    

 دقیقه است. 02تا  12طول زمان مورد نیاز برای انجام اسکن حدود                    

 البته  ،آمادگی قبل از انجام اسکن نداریدشمااحتیاج به هیچ گونه   بیمار گرامی  

  جازه اساعت قبل از انجام تست و در صورت  55است ربهت  

 از مکمل کلسیم استفاده نکرده باشد. ،پزشک معالج تان  

 

 چه افرادی باید تحت سنجش تراکم استخوان قرار گیرند؟

به کسانی که در معرض خطر پوکی استخوان قرار دارند،پیشنهاد می شود که مورد سنجش 

پوکی استخوان داشته باشید ،خطر شکستگی استخوان در تراکم استخوان بگیرند.اگر شما 

پوکی استخوان معموال عالمتی ندارد.اگر تست شما بیشتر است.قبل از بروز شکستگی ،

سنجش تراکم استخوان نشان دهد که شما دچار پوکی استخوان هستید ،پزشک به شما 

رد.بنابراین پیشنهاد توصیه هایی در رابطه با تغذیه ،فعالیت بدنی و مصرف دارو خواهد ک

می شود که در صورت وجود حداقل یکی از موارد زیر سنجش تراکم استخوان را انجام 

 دهید.
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 بانوان با کمبود استروژن و خطر بالینی پوکی استخوان -

سالگی هر دو  54سالگی (،مثال بانوانی که پیش از  54یائسگی زود رس )قبل از  -

 ست.تخمدان شان به روش جراجی خارج شده ا

 توقف عادت ماهیانه به مدت یک سال )قبل از یائسگی( -

 شکستگی استخوان به دنبال افتادن معمولی یا ضربه های خفیف -

 کوتاه شدن قد به علت شکستگی مهره ها  -

اختالالت دیده شده در رایوگرافی که مطرح کننده پوکی استخوان باشد )کمبود تراکم  -

 شکستگی مهره ها(استخوان ،

میلی گرم  4/1مصرف استروئیدها )کورتون(برای حداقل سه ماه یا معادل حداقل  -

 پردنیزن در روز 

 سایر علل ثانویه پوکی استخوان مثل بیماری سلیاک یا آرتریت روماتوئید -

 هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه -

)که نشان می دهد وزن شما به نسبت قدتان خیلی  13شاخص توده بدنی کم تر از  -

 کم است(.

 پایش تاثیر درماندر افراد دچار پوکی استخوان  -

 

 علل ثانویه پوکی استخوان

 داروها

ماه )مقادیر درمانی گلوکوکورتیکوئیدها  5مصرف گلوکورتیکوئیدها )کورتون ها( بیش از 

 نسبت به سایر داروها بیش ترین اثر منفی را بر روی تراکم استخوان دارد(.

 مصرف بیش از اندازه تیروکسین )هورمون تیروئیدی( 

 مصرف طوالنی مدت برخی داروهای ضد تشنج )مثل فنی توئین(

 داروهای سیتوتوکسیک )مثل سیکلوسپورین(
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مهارکننده های آروماتاز)که برای بیماری های پروستات و درمان سرطانی پستان به شکل 

 تراکم استخوان دارند(.شایعی مصرف شده،تاثیر قابل توجهی بر 

 آگونیست های هورمون آزاد کننده گنادوتروپین

 هپارین

 آلومینیوم

 لیتیوم

 اختالالت تعادل کلسیم

 دفع بیش از اندازه کلسیم

 کمبود ویتامین دی

 اختالالت غدد درون ریز

 دیابت شیرین نوع یک

 نشانگان کوشینگ

 پرکاری اولیه پاراتیروئید

 تیروئیدپر کاری 

 آکرومگالی

 نارسایی غده فوق کلیوی )آدرنال(

 نشانگان ترنر )نوعی اختالل کروموزومی(

 نشانگان کالین فلتر )نوعی اختالل کروموزومی(

 بی اشتهایی عصبی )در دختران جوان شایع است(
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 قطع شدن عادت ماهیانه با اشکال در غده هیپوتاالموس)آمنوره هیپوتاالموسی(

 کتینمیهیپرپروال

 سایر علل نارسایی گناتا )اولیه و ثانویه(

 اختالالت تغذیه ای و بیماری های دستگاه گوارش

 سوء تغذیه

 گاستر کنومی کامل )عمل جراحی برداشتن معده(        

 بیماری های سوء جذب )مثل بیماری سلیاک(

 بیماری های مزمن کبدی )مثل سیروز صفراوی اولیه( 

 تغذیه وریدی 

 کم خونی وخیم )کم خونی پرنیسیوز(

 بیماری های روماتولوژیک

 آرتریت روماتوئید

 اسپوندیلیت آنکیلوزان

 اختالالت خونی / بدخیمی ها

 تاالسمی 

 هموفیلی 

 مولتیپل میلوم

 لنفوم و لوسمی

 ماستوسیتوزسیستمیک
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 تولید پاراتورمون ناشی از بدخیمی

 سایر بیماری ها

 بی تحرکی

 بیماری های انسدادی مزمن ریوی 

 حاملگی و شیر دهی

 بیماری های مزمن کلیوی

 اسکولیوز )انحراف محور ستون مهره ها(

 ( MSاسکلروزمتعدد )

 هموکروماتوز

 سارکوئیدوز

 آمیلوئیدوز

 استئوژنزایمپرفکتا

 نشانگان مارفان

 هیپوفسفاتازی

 بیماری ذخیره گلیکوژن

 هموسیستینوری

 نشانگان اهلردانلوس

 پورفیری

 اپیدرمولیزبولوزا
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هورمون های جنسی )استروژن در بانوان و تستوسترون در آقایان(تاثیر قابل توجهی بر 

روی تراکم استخوان ها دارند .همانگونه که در شکل زیر دیده می شود برای ترشح 

غدد جنسی )تخمدان ها و استروژن و تستوسترون ،سالمت محور ،هیپوتاالموس ،هیپوفیز و 

 بیضه ها (ضروری است.

 

الزم به ذکر است که تعداد فولیکول ها در تخمدان ها با افزایش سن به میزان قابل توجهی 

کاهش پیدا می کند.نتیجه این امر قطع ترشح استروژن در بدن ،تراکم استخوان به سرعت 

سگی و بعد از آن به شکل دوره کاهش می یابد. لذا توصیه می شود که بانوان در شروع یائ

 ای مورد سنجش تراکم استخوان قرار گیرند.
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 چه چیز را نشان می دهد ؟  DEXAگزارش اسکن

 درمانی( –)ویژه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 

 

همان گونه که در شکل باال دیده می شود در گزارشی که دستگاه به پزشک ارائه می دهد 

،بخش های مختلفی وجود دارد.پزشک براساس این یافته ها و تفسیر آن در مورد درمان 

بیمار تصمیم خواهد گرفت در اینجا برای آشنایی اجمالی شما به اختصار بخش های 

خواهیم کرد.در قسمت چپ وضیعت قرار گیری  را مرور DEXAمختلف گزارش اسکن 

 محل مورد آزمایش هنگام تصویربرداری دیده می شود.

خطوط قرمز نشان می دهند که چه مناطقی از استخوان در سنجش تراکم بررسی شده 

اند.در قسمت رنگی سمت راست ، مربع کوچک نشان گر تراکم استخوان بیمار نسبت به 

تا نامطلوب )رنگ نارنجی (و خطرناک )رنگ قرمز ( است.در  مقادیر مطلوب )رنگ سبز (

پایین این قسمت رنگی اعدادی آورده شده است که تراکم استخوان )برحسب گرم بر 

سانتی متر مربع( ،در صدد تراکم استخوان بیمار نسبت به تراکم استخوان افراد جوان هم 

مار نسبت به افراد هم سن و (و در صدد تراکم استخوان بی Tجنس و انحراف معیار ان )

 ( را نشان می دهد. Zجنس و انحراف معیار آن )
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تا  -1بین  score T(،در صورتی که  WHOتعریف سازمان بهداشت جهانی )بر طبق 

باشد ،کمبود تراکم استخوان )استئوپنی( محسوب می شود و در صورتی که کم تر یا  -4/0

 باشد ،پوکی استخوان )استئوپوروز(به حساب می آید. -4/0برابر 

برای تعریف پوکی  score Zدر مورد بانوان قبل از یائسگی بهتر است که از مقیاس 

 استخوان استفاده شود.

 استخوان در چه فواصلی پیشنهاد می شود ؟ تکرار از تراکم

در افرادی که مورد سنجش تراکم استخوان قرار می گیرند ،تکرار آن و مقایسه مقادیر 

 بدست آمده در فواصل مشخص کمک قابل توجهی به پزشک می نماید .

ا ت 0در حقیقت در افرادی که اولین تراکم استخوان در آن ها طبیعی باشد ،تکرار آن بعد از 

سال الزم می شود.در حالی که افرادی که برای آن ها استئوپنی )کمبود تراکم استخوان(  9

سال سنجش تراکم استخوان را تکرار کنند و در  0تا  1تشخیص داده می شود ،الزم است 

افرادی که استئوپوروز ) پوکی استخوان( برای آن ها تشخیص داده شده ،باید سنجش 

ه تا یک سال بعد تکرار کنند. بدیهی است هر یک از گروه های شش ماتراکم استخوان را 

 فوق بسته به صالحدید و تجویز پزشک ممکن است مکمل یا بدون دارو دریافت کنند.

 پیشگیری و درمان پوکی استخوان

 پیشگیری و درمان پوکی استخوان بر دو پایه دارویی و غیر دارویی استوار است.

 وجود دارد باید آن را درمان کنیم. همچنین اگر بیماری زمینه ای

 درمان های غیردارویی

 دریافت کافی کلسیم

میلی گرم  1022دریافت حداقل  دریافت کافی کلسیم برای سالمت استخوان مفید است.

این مقدار  در روز برای بانوان بعد از یائسگی پیشنهاد می شود. عنصر کلسیم )المنتال(

 از مواد غذایی و کلسیم به دست آمده از مکمل هاست.شامل مجموع کلسیم به دست آمده 

گرم  42به عالوه برای این مقدار کلسیم باید لیوان شیر کم چرب در روز نوشیده شود ،

گرم ساردین. جذب کلسیم از  42یا  (گرم 104یا یک پیاله بزرگ ماست ) پنیر سفت

ن یا افزایش چربی لبنیات کم چرب بهتر صورت می گیرد و مصرف آن ها موجب اضافه وز
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خون می شود ،بنابراین مصرف لبنیات کم چرب توصیه می شود. توجه داشته باشید که هر 

 میلی گرم کلسیم دارد. 922لیوان شیر ،ماست یا یک قوطی کبریت پنیر تقریبا 

 اسفناج ، بامیه، نان ،شیر ،سویای غنی شده با کلسیم ،بعضی از سبزیجات مثل کلم پیچ،

 ز میوه ها مثل زردآلو یا انجیر خشک شده منابع غنی از کلسیم هستند.شاهی و بعضی ا

 جدب کلسیم از سبزیجات کمتر از مواد لبنی است.

 ،مواد غذاییخامه و پنیر های نرم کلسیم زیادی ندارند. گاهی الزم می شود عالوه بر  کره،

کشور یافت  دی که در –از مکمل های حاوی کلسیم استفاده کرد. قرص های رایج کلسیم 

میلی گرم کلسیم المنتال دارند. جذب قرص های کلسیم با معده خالی بهتر 422،می شوند

صورت می گیرد، اما برای پیشگیری از مشکالت گوارشی ناشی از این قرص ها بهتر است 

بعد از غذا استفاده شوند. مصرف قرص های حاوی کلسیم در افرادی که سابقه سنگ کلیه 

اند موجب افزایش بروز سنگ کلیه شود، لذا پزشک سود و زیان های آن را داشته اند می تو

در کنار هم در نظر گرفته و سپس نسبت به تجویز آن اقدام خواهد کرد. مصرف لبنیات در 

 بروز سنگ کلیه نمی شود.افراد با سابقه سنگ کلیه محدودیتی ندارد و موجب افزایش 

 دریافت کافی ویتامین دی

ویتامین دی برای جذب کلسیم خورده شده ،برداشت کلسیم توسط استخوان دریافت کافی 

 و با جذب کلسیم از کلیه مهم است.

ش از یائسگی و برای پیواحد ویتامین دی در روز در سنین 522بیمار گرامی دریافت حدود 

 واحد پیشنهاد می شود.522بانوان یائسه حدود 

واحد  522گرم سالمون پخته شده  114ریبا تق .منابع غذایی ویتامین دی متنوع نیستند

گرم ساردین داخل روغن  52یا ن وگرم کنسرو ماهی ت 112ویتامین دی را تامین می کند.

 نیز می تواند مقادیر مشابهی از ویتامین دی را تامین کند.

تولید نفش خورشید در پوست تولید می شود.ویتامین دی همچنین بر اثر تابش اشعه فرا ب

دی در بسیاری از بانوان شهر نشین کشور با توجه به زندگی آپارتمان نشینی و ویتامین 

تر از حد مورد نیاز است. همچنین تخریب ویتامین دی در مصرف کنندگان  نوع پوشش کم

لذا از این  ؛بعضی از داروهای ضد تشنج مثل فنوباربیتال یا فنی توئین بیشتر دیده می شود

دی نیاز دارند. مکمل های رایج ویتامین دی در کشور ما به افراد به مکمل های ویتامین 
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قرص های شفاف  ،واحد ویتامین دی می باشد 022دی که  –شکل قرص کلسیم 

الزم به ذکر  واحدی ویتامین دی می باشند. 922222واحدی و آمپول های  42222)پرل(

مصرف آن  بنابراین .است که مصرف زیاد ویتامین دی می تواند موجب مسمومیت شود

 حتما باید تحت نظر پزشک باشد.

 دریافت کافی پروتئین

دریافت یک گرم پروتئین به ازای هر  .ن نیز در رژیم غذایی شما مهم استوجود پروتئی

 از وزن بدن در روز توصیه می شود. کیلو گرم

 ورزش

هایی ورزش در پیشگیری و درمان پوکی استخوان موثر است. فشاری که در هنگام ورزش 

سلول های سازنده استخوان  مثل پیاده روی که وزن بر استخوان های شما وارد می شود،

ورزش هایی که سبب می شوند تا نیروی وزن به  .ریک کرده و آن را قوی تر می سازدرا تح

این ورزش  ، بهترین گزینه هستند. مهم تر استن ها وارد آید در تمام طول زندگیاستخوا

اما هیچ وقت برای شروع دیر نیست. ورزش متحمل وزن ورزشی  ،شوند ها در جوانی شروع

 است که در آن پاهای شما وزنتان را  در مدت ورزش کردن تحمل کنند، مثل پیاده روی،

دویدن و... .برای افراد سالمند و برای افرادی که تا حاال بی تحرک بوده اند، پیاده  آئروبیک،

 باشد. روی معمولی می تواند یک شروع خوب

دقیقه  92روز در هفته و حداقل  4بهتر است برنامه ورزشی خود را به شکل منظم حداقل 

 در روز تنظیم کنید.

ورزش بیش از اندازه مثل ماراتون های سنگین توصیه نمی شود. ورزش هایی مثل شنا که 

 .دنتراکم استخوان نداردر آن تحمل وزن وجود ندارد ،تاثیر قابل توجهی روی 

عضالت  های قدرتی عضالت هم مهم هستند. این ورزش ها کمک می کنند که ورزش 

توان عضالت و حمایت کننده در کنار استخوان ها قوی تر شوند.این امر موجب افزایش 

مثال هایی از ورزش های تقویت  بهبود تعادل شده و شما را از افتادن حفظ می کنند.

حتی می توانید در منزل هم انجام  عضالت شامل بلند کردن وزنه های سبک است که

 دهید.
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 ترک سیگار

مواد شیمیایی موجود در تنباکو می توانند وارد گردش خون شده و استخوان ها را تحت 

تاثیر قرار دهند و از دست رفتن تراکم استخوان را تسریع کنند. پس اگر سیگار می کشید ، 

 باید تالش کنید که آن را ترک کنید.

 اقدامات الزم برای پیشگیری از افتادن 

اصالح بینایی و اصالح محیط زندگی برای  وررزش هایی چون هماهنگی و تقویت عضالت،

 افراد مبتال به پوکی استخوان الزم است.

 درمان دارویی

گاهی پزشک بر اساس یافته های تراکم استخوان و شرح حال و بررسی عوامل خطر پوکی 

در بیمار تصمیم به تجویز دارو می گیرند. معموال افرادی که در استخوان و شکستگی 

سنجش تراکم استخوان ،پوکی استخوان را نشان می دهند یا سابقه شکستگی ناشی از 

پوکی استخوان داشته اند و یا در معرض خطر شکستگی استخوان قرار دارند باید دارو 

 دریافت نمایند.

 بیس فسفونات ها

 موجب مهار سلول بیس فسفونات ها 

 های استخوان خوار )استئوکالست 

 ها( می شوند.

در بیس فسفونات های خوراکی 

 درمان پوکی استخوان ،داروی خط 

اول محسوب می شوند، زیرا موثر بوده ،قیمت مناسب دارند و داده های مربوط به بی خطر 

( یا alendronateبودن آن ها در دراز مدت به اثبات رسیده است. آلندرونیت)

 از این دسته اند. (risedronate) رسیدرونیت
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میلی گرمی  12آلندرونیت رایج ترین شکل داروی خوراکی است که به شکل قرص های 

 92میلی گرمی )هفتگی( وجود دارد. این دارو را باید با معده خالی و حداقل  12)روزانه( و 

ه آب معدنی (همراه آن نوشید و تا یک دقیقه قبل از غذا مصرف کرد.حتما آب کافی )و ن

ساعت از دراز کشیدن پرهیز کرد. از آنجا که عارضه اصلی این دارو التهاب معده است 

،مصرف آن در افراد مبتال به آشاالزی یا اسکلرودرمی با درگیری مری یا تنگی مری ممنوع 

 است.

 اسیدزولدرونیک

را تحمل کنند ،می توان اسید زولدرونیک در افرادی که نمی توانند بیس فسفونات خوراکی 

(Zoledronic acid  داخل وریدی را سالی یک بار تجویز کرد. بیمار قبل از تزریق باید)

مورد نیاز سرم نمکی دریافت دارد ،به عالوه تزریق دارو باید به آهستگی به مدت  به میزان

لول های دارای کلسیم دقیقه در بیمارستان صورت پذیرد. این دارو نباید به مح 92-14

 نظیر رینگرالکتات اضافه شود.

 رالوکسیفن         

در افراد مبتال به پوکی استخوان )بدون سابقه شکستگی ناشی از پوکی استخوان( که نمی 

 می توان توانند بیس فسفونات ها را تحمل کنند یا بیس فسفونات ها در آنها ممنوع است،

 (SERMتنظیم کننده های گیرنده استروژنی )رالوکسیفن تجویز کرد .این دارو از دست 

از عوارض آن می توان به افزایش احتمال لخته شدن خون یا گر گرفتگی اشاره کرد.  بوده،

تجویز این دارو در بانوان قبل از سن یائسگی موجب بدتر شدن روند پوکی استخوان می 

 شود.

 هورمون پاراتورمون

ر باال یا سابقه شکستگی ناشی از پوکی استخوان( در افراد مبتال به پوکی استخوان )با خط

که نمی توانند بیس فسفونات ها را تحمل کنند ،می توان پاراتورمون تجویز کرد. همچنین 

 ،سفونات ها، شکستگی اتفاق می افتددر صورتی که علیرغم حداقل یک سال مصرف بیس ف

جویز این دارو به شکل قطعه بیس فسفونات و تجویز پاراتورمون توصیه می شود، زیرا ت

البته نمی توان  گاهگاهی موجب افزایش تراکم استخوان و کاهش خطر شکستگی می شود.
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مقادیر همچنین الزم است در طول درمان  این دارو را برای مدت طوالنی استفاده کرد.

 کلسیم سرم تحت نظر باشد.

 تونین مکلسی

 روی تراکم استخوان اثر قابل توجهی  

ندارد،به عالوه تاثیر کمی روی کاهش خطر 

بینی حاوی شکستگی دارد. مصرف اسپری های 

کلسی تونین برای دردهای ستون فقرات به دنبال 

 شکستگی های ناشی از پوکی استخوان مناسب 

 است که باید شبی یک پاف داخل بینی )یک شب 

ن درد می توان کلسی بعد از برطرف شد .افشانده شود در طرف راست و شب در طرف چپ (

 تونین را قطع کرد و از دسته دارویی دیگری برای درمان دراز مدت استفاده نمود .

 (Denosumabدنوزوماب)

موجب مهار تقسیم سلول های استخوان خوار )استئوکالست ها( شده و سالی دو مرتبه به 

درمان های خط اول  شکل زیر جلدی تزریق می شود. توجه داشته باشید که این دارو جزء

 به حساب نمی آید.

 درمان های جایگزینی با هورمون 

در گذشته تجویز هورمون در بانوان یائسه به منظور پیشگیری و درمان پوکی استخوان 

امروزه این نوع  طان پستان و وقایع قلبی عروقی ،اما به علت افزایش خطر سر رایج بود،

 لل دیگری نیاز داشته باشد ،تجویز می شود.درمان در موارد محدودی که بیمار به ع

درمان جایگزینی با تستوسترون در آقایان مبتال به پوکی استخوان و سطوح پایین 

 تستوسترون خون  نیز از جمله درمان هایی است که توصیه می شود.
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Bone Mineral Densitometry 

 

 

 مرکز تصویر برداری پزشکی

 دکتر باستانی –دکتر بابالو 

 

 

 و چهار بعدیی سونوگرافی داپلر رنگی، سه بعد 

 رادیوگرافی های ساده و اختصاصی دیجیتال 

  سنجش تراکم استخوان با دستگاهDEXA  

  انجام اقداماتinterventional با راهنمایی اولتراسونوگرافی 

 کلینیک تشخیص بیماری های پستان 

  کلینیکFetal medicine unit ultrasound  

  کلینیک پوکی استخوان 

 

 


