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)M.D.( 1.  
  . ايران،، تهران درماني تهران،ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  استاد، مركز تحقيقات غدد درون-1
   .، ايران، تهران درماني تهران،ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي مركز تحقيقات غدد درون،  استاديار-2
   .، ايران، تهران درماني تهران،ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي مركز تحقيقات غدد درونپزشك عمومي،  -3
  
  
  
  
  
  
  

  

شود  وكي استخوان بيماري است كه با كاهش تراكم استخوان و از دست رفتن كيفيت ريزساختار استخوان شناخته مي     پ
. اسـت اين بيماري يكي از داليل مهم ناتواني و مـرگ در افـراد مـسن                 .شود كه خود منجر به افزايش خطر شكستگي مي       

 مـسن، بـه حـدود       دال اول بعد از شكستگي، در افـرا       در س ) سر استخوان ران  (ميزان مرگ ومير ناشي از شكستگي لگن        
 تراكم اوليـه اسـتخوان      .رسد و نيمي از اين افراد در باقيمانده عمر خويش دچار درجاتي از ناتواني خواهند بود                مي% 20

هاي بعدي عمر، دو عامل  و سرعت كاهش تراكم استخوان در سال رسد هاي نوجواني و جواني به حداكثر مي كه در سال
ي مـوارد  رخـ باشـد كـه در ب   عارضه مهم پوكي استخوان، شكستگي پاتولوژيك مي. م در بروز پوكي استخوان هستند مه
. هـاي پيـشگيري و درمـاني مختلفـي در دسـترس بـوده يـا در حـال ارائـه هـستند                       امروزه روش . تواند كشنده باشد   مي

در هر دو مرحله پيـشگيري و درمـان،         . اي دارويي و غيردارويي است    ه پيشگيري و درمان پوكي استخوان شامل روش      
دسـتي و صـحت     از دسـت رفـتن يـك   مـانع هدف انجام هر چه زودتر اقداماتي است كه منجر به حفظ تراكم استخوان و        

داروهـاي اصـلي در حـال       . هاي پاتولوژيك جلوگيري شـود     وز شكستگي رتا به اين ترتيب از ب      ساختار استخواني شود،  
هـاي جديـدتري     درمان. استخواني است واگردش   هستند و عملكرد اصلي آنها كاهش سرعت         ضد جذب اضر داروهاي   ح

شوند نيز در حال بررسي هستند و ممكن است به زودي مـورد اسـتفاده گـسترده        كه موجب افزايش توليد استخوان مي     
  .قرار گيرند

خوان اوليه در بـالغين از جملـه عوامـل خطـر، تـشخيص،              اين مقاله مروري به بررسي جوانب مختلف بيماري پوكي است         
  . پردازد پيشگيري و درمان آن  در جهان و ايران مي

  
داروي انتخـابي گيرنـدة     تونين، پـاراتورمون،       كلسي ها، ، بيسفوسفونات DXA ، QUSپوكي استخوان، شكستگي پاتولوژيك،     : ل واژگان گ

  .درمان جايگزين هورمون، و استروژن
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  .، تهران، ايرانشمالي
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