
 پوکی استخوان

 اص پیـٍیشی ثشای ٘ظش اتفبق ایجبد ٞیبت)ثٟذاؿت ّٔی ا٘جٕٗ تعشیف عجك اػتئٛپٛسص یب اػتخٛاٖ پٛوی

 ٔعشم دس سا فشد ٚ ثٛدٜ اػتخٛاٖ اػتحىبْ وبٞؾ آٖ ثبسص ٚیظٌی وٝ اػت اػىّتی اختالَ ، یه(اػتئٛپشٚص

 .دٞذ ٔی لشاس ؿىؼتٍی خغش

 

  گیرشناسی همه

 آٖ ٔٛسد ٞفتلذٞضاس وٝ ؿٛد ٔی دیذٜ ػبَ دس اػتئٛپشٚص اص ٘بؿی ؿىؼتٍی ٔیّیٖٛ 1/5 ٔتحذٜ، ایبالت دس

 ػیلذٞضاس ٚ ٍِٗ دس ٔٛسد ٞضاس پٙجبٜ ٚ دٚیؼت سادیٛع، اػتخٛاٖ دس ٔٛسد ٞضاس پٙجبٜ ٚ دٚیؼت ٞب، ٟٔشٜ دس

 ٔشي ٔیضاٖ ٚ ثٛدٜ اػتئٛپشٚص عبسضٝ تشیٗ ٚخیٓ ٍِٗ ٞبی ؿىؼتٍی. دٞٙذ ٔی سخ ٞب اػتخٛاٖ ػبیش دس ٔٛسد

 ثٝ ثبصٌـت ثٝ لبدس ٍِٗ ؿىؼتٍی ثٝ ٔجتال ثیٕبساٖ ٪50 اص ثیؾ. اػت ٪20 اص ثیؾ اَٚ ػبَ دس آٖ ٚٔیش

 چٟبسْ ػٝ. داؿت خٛاٞٙذ ٔذت دساص ٔشالجتی تؼٟیالت ثٝ ٘یبص آ٘بٖ ٪10 تمشیجب ٚ ٘جٛدٜ لجّی ایؼتبدٜ حبِت

 ص٘ذٌی عَٛ دس ٍِٗ ؿىؼتٍی ثشٚص خغش ػبٍِی، 50 ػٗ اص ثعذ. دٞذ ٔی سخ ص٘بٖ دس ٍِٗ ٞبی ؿىؼتٍی

 اػتخٛاٖ ٔعذ٘ی ٔٛاد تشاوٓ ػٙجؾ اٌش. ثبؿذ ٔی ٪6 ػفیذپٛػت ٔشداٖ ثشای ٚ ٪17 ػفیذپٛػت ص٘بٖ ثشای

 ثٛدٜ ساٖ اػتخٛاٖ ٌشدٖ دس اػتخٛا٘ی تٛدٜ وبٞؾ دچبس صٖ ٔیّیٖٛ 17 اِی 13دٞیٓ، لشاس لضبٚت ٔالن سا

 دس( ٔٛسثیذیتٝ)عٛاسم ٔیضاٖ ٞشچٙذ. ثبؿٙذ ٔی اػتئٛپشٚص ثٝ ٔجتال یبئؼٝ ػفیذپٛػت صٖ ٔیّیٖٛ 6 اِی 4 ٚ

 عشٚلی-لّجی ٚ سیٛی ٞبی ثیٕبسی خغش دِیُ ثٝ آٟ٘ب ٚٔیش ٔشي ٔیضاٖ أب اػت، وٕتش ای ٟٔشٜ ٞبی ؿىؼتٍی

 ٔشالجت تحت ؿٛ٘ذ، ٔی دادٜ تـخیق پشتٍٛ٘بسی دس وٝ ای ٟٔشٜ ٞبی ؿىؼتٍی اص ػْٛ یه فمظ. اػت ثیـتش

 .ٌشدد ٔی آغبص ػبٍِی 35 ػٗ دس اػتخٛاٖ پٛوی ٞب صٖ دس. ٌیش٘ذ ٔی لشاس عجی

 

  بیماری علل

 وٓ ص٘بٖ ثذٖ دس ثؼیبس اػتشٚطٖ دٚساٖ ایٗ دس صیشا اػت ؿبیع ثؼیبس ص٘بٖ یبئؼٍی دٚساٖ دس ثیٕبسی ایٗ

 ػیٍبس ٔب٘ٙذ دخب٘یبت اػتعٕبَ ٚ دی ٚیتبٔیٗ ٚ پشٚتئیٗ وّؼیٓ، ٔب٘ٙذ ٔعذ٘ی ٔٛاد وٕجٛد ٕٞچٙیٗ. ؿٛد ٔی

 ٞبی ثبفت اص سا وٕجٛد ایٗ ثذٖ غزایی، سطیٓ دس ٔعذ٘ی ٔٛاد وٕجٛد ؿشایظ دس. ؿٛد ٔی اػتخٛاٖ پٛوی ثبعث

 پٛوی ٘تیجٝ دس ٚ ٔعذ٘ی ٔٛاد ِحبػ اص ٞب اػتخٛاٖ فمش ثبعث صٔبٖ عَٛ دس وبس ایٗ ٚ ٌیشد ٔی اػتخٛا٘ی

 ٌزؿت ثب ٚ ؿٛد ٔی آٖ ػبخت اص ثیؾ اػتخٛا٘ی ثبفت تخشیت ػٗ سفتٗ ثبال ثب ٕٞچٙیٗ. ٌشدد ٔی اػتخٛاٖ

 . وٙذ ٔی ثشٚص عبسضٝ ایٗ وٟٙؼبِی دٚساٖ دس ٚ صٔبٖ



 
 دهذ را نشان می مهرهای کمراشعه ایکس یک شکستگی در

 دیبثت ٚ وٛؿیًٙ ثیٕبسی سٚٔبتٛئیذ، آستشیت جٙؼی، غذد وبسی وٓ تیشٚئیذ، پشوبسی ٔثُ ٞب ثیٕبسی اص ثشخی

 ثبعث صٔبٖ عَٛ دس ٘یض فٙیتٛئی٬ٗ ٞپبسیٗ فٛسصٔبیذ،٬ ِٛٚتیشٚوؼیٗ ٚ وٛستٗ ٔثُ داسٚٞب ثشخی ٔلشف ٚ

 ٚصٖ ثٝ ٘ؼجت ٪10 اص ثیؾ ٚصٖ وٕجٛد یب تحشوی وٓ ٔثُ ٘یض دیٍشی عٛأُ. ٌشد٘ذ ٔی اػتخٛاٖ پٛوی

 ایٗ ثش ثبٚس. ٞؼتٙذ اػتخٛاٖ پٛوی ثبعث اِىُ ثٝ اعتیبد ٚ ٚساثتی عٛا٬ُٔ 1۱ اص وٕتش آی اْ ثی یب جٛا٘ی دٚساٖ

 صیبدی استجبط دٞذ ٔی ٘ـبٖ تبصٜ تحمیمبت أب اػت خغش فبوتٛسٞبی اص وبفئیٗ ا٘ذاصٜ اص ثیؾ ٔلشف وٝ ثٛد

 .٘ذاسد ٚجٛد وبفئیٗ ٔلشف ٚ اػتئٛپشٚصی ثیٗ

 

  عالیم

 ثیٕبسی یه اػتئٛپشٚص داس٘ذ، ٔتعذدی ٞبی ٘ـب٘ٝ ٚ عالئٓ وٝ دیٍش ٔضٔٗ ٞبی ثیٕبسی اص ثؼیبسی ثشخالف

 ٞب، ٟٔشٜ دس آٖ ٔٛسد ٞفتلذٞضاس وٝ. ؿٛد ایجبد ؿىؼتٍی یه وٝ صٔب٘ی تب اػت عالٔت ثذٖٚ ٚ خبٔٛؽ

 دس ٔٛسد ػیلذٞضاس ٚ ٍِٗ دس ٔٛسد ٞضاس پٙجبٜ ٚ دٚیؼت سادیٛع، اػتخٛاٖ دس ٔٛسد ٞضاس پٙجبٜ ٚ دٚیؼت

 آٖ ٚٔیش ٔشي ٔیضاٖ ٚ ثٛدٜ اػتئٛپشٚص عبسضٝ تشیٗ ٚخیٓ ٍِٗ ٞبی ؿىؼتٍی. دٞٙذ ٔی سخ ٞب اػتخٛاٖ ػبیش

 ٔعَٕٛ عٛس ثٝ وٝ ٞؼتٙذ ٞبی ؿىؼتٍی اػتئٛپشٚص، اص ٘بؿی ٞبی ؿىؼتٍی. اػت ٪20 اص ثیؾ اَٚ ػبَ دس

 ؿىؼتٍی عٙٛاٖ ثٝ ٞب ؿىؼتٍی ایٗ وٝ. دٞذ ٕ٘ی سخ اػتخٛاٖ ؿىؼتٍی ػبِٓ افشاد دس ٞب ٔٛلعیت آٖ دس

 ػْٛ دٚ أب دٞٙذ، ٔی سخ ػمٛط اص پغ ٍِٗ ٞبی ؿىؼتٍی. ؿٛ٘ذ ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ؿىٙٙذٌی اص ٘بؿی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 عغؼٝ جؼٓ، یه وشدٖ ثّٙذ ٔب٘ٙذ ٔختلش فـبس یه ثب ٚ ثٛدٜ خبٔٛؽ كٛست ثٝ ای ٟٔشٜ ٞبی ؿىؼتٍی

 .دٞٙذ ٔی سخ ؿذٖ خٓ ٚ وشدٖ

 
 .خمیذگی پشت که اغلب ناشی از پوکی استخوان است

  ها شکستگی

  خطر های شاخص

 غیشلبثُ ٚ وٙتشَ لبثُ ٌشٜٚ دٚ ثٝ تٛاٖ ٔی سا اػتخٛاٖ پٛوی اص ٘بؿی ٞبی ؿىؼتٍی ثشای خغش عٛأُ

 آٟ٘ب دس اػتخٛاٖ پٛوی وٝ داس٘ذ ٚجٛد ٘یض اختالالتی ٚ خبف ٞبیی ثیٕبسی ایٗ ثش عالٜٚ. وشد تمؼیٓ وٙتشَ

 اٌشچٝ اػت وٙتشَ لبثُ خغش عبُٔ یه تئٛسیه ثغٛس داسٚٞب اص اػتفبدٜ. ؿٛد ٔی ؿٙبختٝ عبسضٝ یه ثعٙٛاٖ

 خغش وبفئیٗ اِجتٝ. اػت ٘بپزیش اجتٙبة داسٚدسٔب٘ی اثش ثش اػتخٛاٖ پٛوی ثٝ اثتال خغش افضایؾ ٔٛاسد اغّت دس

 .ثشد ٕ٘ی ثبال سا اػتخٛاٖ پٛوی ثٝ اثتال

 

 



  کنترل غیرقابل های شاخص

 دس)ػٗ افضایؾ ثٝ تٛاٖ ٔی اػتخٛاٖ پٛوی ثٝ اثتال خغش افضایؾ دس وٙتشَ غیشلبثُ عٛأُ تشیٗ ٟٔٓ اص

 دس ٔعذ٘ی ٔٛاد حجٓ وبٞؾ ثبعث وٝ اصیبئؼٍی پغ اػتشٚطٖ وٕجٛد ٔٛ٘ث، جٙؼیت ،(ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ

 دس. ؿٛد ٔی اػتخٛاٖ پٛوی ثٝ ٔٙجش تؼتٛػتشٖٚ ػغح وبٞؾ ٔشداٖ دس اِجتٝ. وشد اؿبسٜ ؿٛد، ٔی اػتخٛاٖ

 اػتخٛاٖ پٛوی ثٝ اثتال دس ٞب آػیبیی ٚ ٞب اسٚپبیی دٞذ ٔی سخ ثـشی ٘ظادٞبی ٕٞٝ دس اػتخٛاٖ پٛوی وٝ حبِی

 .ٔؼتعذتش٘ذ

 

  تشخیص

 ٔؼجُ اػتخٛاٖ تشاوٓ تؼت ا٘جبْ یب حبد ثبِیٙی ؿىؼتٍی یه د٘جبَ ثٝ ٔعٕٛال اػتئٛپشٚص تـخیق

 تٛدٜ وبٞؾ پشتٍٛ٘بسی ؿٛاٞذ ِٚی دٞٙذ، ٘ـبٖ سا ٞب ٟٔشٜ فـبسی ؿىؼتٍی تٛا٘ٙذ ٔی ٞب سادیٌٛشافی .ؿٛد ٔی

 ؿبخق پشتٍٛ٘بسی ٞبی عىغ. ؿٛد ٕ٘ی ایجبد ٘شفتٝ، تحّیُ اػتخٛاٖ تٛدٜ اص ٪30 وٝ ٍٞٙبٔی تب اػتخٛا٘ی

 آٖ ویفیت سٚی عىبػی فیّٓ دس اؿعٝ حذ اص ثیؾ یب وٓ ٘فٛر صیشا ٘یؼتٙذ اػتئٛپشٚص تـخیق ثشای خٛثی

 تـخیق غبِجبً ٚ ٘یؼتٙذ اػتئٛپشٚص ثٝ ثشدٖ پی ثشای خٛثی سإٞٙبٞبی ٞب سادیٌٛشافی سٚ ایٗ اص ٌزاسد، ٔی تبثیش

 .ٌشدد ٔی ٔؼجُ اػتخٛاٖ ٔعذ٘ی ٔٛاد تشاوٓ ػٙجؾ ثشاػبع

 

  درمان

 ٞب فؼفٛ٘بت ثیغ

 اػتشٚطٖ ٞبی آ٘تبٌٛ٘ؼیت - آٌٛ٘ؼیت

 (HRT)جبیٍضیٗ دسٔب٘ی ٞٛسٖٔٛ

 ثب ؿذٜ وٙتشَ ؿذٜ، تلبدفی ثضسي، وبسآصٔبیی یه وٝ <<ص٘بٖ ػالٔت پیـٍبٔبٖ>> ٘بْ ثٝ پظٚٞـی دس

 وٝ ا٘ذ وشدٜ ٌضاسؽ ٔحممبٖ اػت، ثٛدٜ جبیٍضیٗ  دسٔب٘ی ٞٛسٖٔٛ اسصیبثی ثشای ٔشوضی چٙذ ٚ داسٕٚ٘ب

 اػتخٛا٘ی، تٛدٜ افضایؾ ثش عالٜٚ. ا٘ذ یبفتٝ وبٞؾ ٪36 ػبَ، 5٫2 اص پغ ٞب ٟٔشٜ ٚ ساٖ ٌشدٖ ٞبی ؿىؼتٍی

. ٞؼتٙذ دسٔب٘ی سٚؽ ایٗ دیٍش فٛایذ یبئؼٍی عالئٓ وبٞؾ ٚ وِٖٛٛ ػشعبٖ وبٞؾ ِیپیذٞب، ٚضعیت ثٟجٛد

 ٚسیذی تشٚٔجٛص پؼتبٖ، ػشعبٖ عشٚلی،-لّجی ٚلبیع جّٕٝ ٔٗ HRT احتٕبِی خغشات دِیُ ثٝ حبَ ایٗ ثب



 یبئؼٍی عالئٓ تخفیف ثشای ثبیذ فمظ سٚؽ ایٗ ؿٛد ٔی تٛكیٝ كفشا ویؼٝ ٔـىالت ٚ سیٛی آٔجِٛی عٕمی،

 .ؿٛد اػتفبدٜ دیٍشی ٞبی دسٔبٖ اص اػتئٛپشٚص دسٔبٖ یب پیـٍیشی ثشای ٚ سٚد وبس ثٝ

 تٛ٘یٗ وّؼی

 پبساتیشٚئیذ ٞٛسٖٔٛ

 آیٙذٜ ٞبی دسٔبٖ

 (ویفٛپالػتی)ٞب ٟٔشٜ تشٔیٕی جشاحی


