
 

 درهبى استئىپىروس
 

اُذاف دسهبى پْکی اعتخْاى ؽبهل جلْگیشی اص ؽکغتگی اص عشیق کبُؼ فبکتْسُبی خغش ّ 

اّل  اص دّ عشیق اهکبى پزیش اعت، ًیل ثَ ایي اُذاف. ثِجْد تشاکن هؼذًی اعتخْاى هی ثبؽذ

افالح ؽیٍْ صًذگی ثبیغتی دس توبهی افشاد ّ دس  .افالح ؽیٍْ صًذگی ّ دّم دسهبى داسّیی

ثب اًجبم ایي توبهی عٌیي هذ ًظش ثبؽذ خْاٍ فشد هجتال ثَ پْکی اعتخْاى ُغت یب خیش، صیشا 

ّ دس  ثذعت آّسدٍکَ فشد دس دّساى کْدکی ّ ًْجْاًی تْدٍ اعتخْاًی خْثی  سّػ ُبعت

 .سی هی ًوبیذهیبًغبلی ّ پیشی ًیض ایي تْدٍ اعتخْاًی سا دفؼ ّ ًگِذا

هیضاى هٌبعت کلغین ّ هقشف : افْل فذیخ صًذگی دس ساثغَ ثب عالهت اعتخْاى ؽبهل

افشاد عیگبسی، اقذاهبت دس ، ّسصػ، ػذم هقشف عیگبس ّ قغغ هقشف عیگبس Dّیتبهیي 

ُوچٌیي . هی ثبؽذ ّ ػذم هقشف الکل دس افشاد عبلوٌذالصم جِت جلْگیشی اص صهیي خْسدى 

پشُیض  هقشف داسُّبیی کَ ثبػث کبُؼ تْدٍ اعتخْاًی خْاٌُذ ؽذ اصاهکبى دس فْست 

  .ًوبیٌذ

 

 : Dکلسین و ویتبهیي 

یک سژین غزایی هٌبعت ثشای پیؾگیشی ّ دسهبى اعتئْپْسّص ؽبهل سژیوی اعت کَ دس آى 

خبًن ُبیی کَ یبئغَ ؽذٍ اًذ . ثَ هیضاى هٌبعت ّجْد داؽتَ ثبؽذ Dکبلشی، کلغین ّ ّیتبهیي 

هیلی گشم کلغین دس آى ّجْد داؽتَ ثبؽذ  1200ثبیغتی سژیوی داؽتَ ثبؽٌذ کَ ثَ هیضاى دذّد 

هقشف کلغین  .یب غزا ّ هکول ُبی کلغیوی تبهیي گشدد یی ّغزاسژین کَ ایي هیضاى اص عشیق 

ایجبد عٌگ کلیَ ّ هیلی گشم دس سّص ادتوبال داسای ػْاسضی ثْدٍ ّ ثبػث  1500ثیؾتش اص 

ّادذ ثیي الوللی   800-1000ُوچٌیي دسیبفت سّصاًَ . هؾکالت قجلی ػشّقی خْاُذ ؽذ

ًیض تْفیَ هی ؽْد کَ دس فْست هقشف داسُّبی ضذ تؾٌج یب عْ جزة  Dّیتبهیي  

دس افشاد عبلوٌذ  .ثَ فْست سّصاًَ ثَ ثیوبس تجْیض ًوْد Dثبیغتی هیضاى ثیؾتشی ّیتبهیي 

 Dخبًَ ًؾیٌی، دسجبتی اص اختالل کبس کلیَ ّ کبُؼ جزة ّ دسیبفت ّیتبهیي  ػْاهلی ُوچْى

 D (OH)25هٌجش ثَ کوجْد ایي ّیتبهیي هی ؽْد، ثٌب ثش ایي تْفیَ هی ؽْد عغخ عشهی 

 .ّ عغخ آى دس خْى عجیؼی گشدد اًذاصٍ گیشی

 

 :رژین غذایی
ُوبًغْس کَ هغبلؼبت ًؾبى دادٍ اعت ثیوبس ثش اعبط ؽبخـ تْدٍ ثذًی خْد ثبیغتی هیضاى 

هٌبعت اص کبلشی ّ پشّتئیي سا دسیبفت ًوبیذ دسیبفت ثیؼ اص دذ کبلشی هٌجش ثَ چبقی ّ دس 

دفغ کلغین اص عشیق ادساس خْاٌُذ  جزة اعتخْاًی ّثبص هْسد پشّتئیي، ادتوبال ثبػث افضایؼ 

 .ؽذ

 

 :ورسش
ّسصػ ُبی هتذول ّصى ّ ّسصػ ُبی قذستی ثشای پیؾگیشی ّ دسهبى پْکی اعتخْاى، 

ّسصػ ثب ثِجْد دس قذست ػضالت، تؼبدل ّ ثِجْد قبهت، ادتوبل افتبدى فشد . تْفیَ ؽذٍ اًذ

ثبیغتی دذاقل عَ ثبس دس ُفتَ ّ ُش ثبس عی دقیقَ ّسصػ  ثشای ایي هٌظْس. سا کبُؼ هی دُذ

کَ ایي ًْع ّسصػ هی تْاًذ ثبػث کبُؼ خغش ؽکغتگی دٍ اًذ هغبلؼبت ًؾبى دا. ًوْد

پظ اص  ا قجل اص یبئغگی ّ دس عبلِبی اّلّسصػ دس خبًن ٍ. اعتخْاى ساى دس صًبى هغي ؽْد

ّسصػ ُبی هختلفی هی تْاًٌذ ایي . اثشات عْدهٌذ سّی تشاکن اعتخْاى خْاُذ داؽت ،آى ًیض



ّسصػ ُبی  ّ ، تبی چیساُپیوبیی، دّیذى آسام اثش عْدهٌذ سا ایجبد ًوبیٌذ کَ دس ایي هیبى

هی تْاًذ ّسصػ ػالٍّ ثش اثشات هفیذ ثش سّی تشاکن اعتخْاى . هقبّهتی سا هی تْاى ًبم ثشد

ثشای اعتخْاًِبی اًذام فْقبًی هی تْاى  .کٌذثِتش ًیض عبختوبى هیکشّعکْپی اعتخْاى سا 

ّد صیشا کَ اثش ّسصػ دس کبُؼ تْفیَ ثَ اًجبم ّسصػ ُبی هقبّهتی ثب ّصًَ ُبی عجک ًن

ثشای اًذام فْقبًی ًیض ثبیذ ّسصػ ُبی عشػت ثبصجزة اعتخْاًی ثَ ؽکل هٌغقَ ای اعت ّ 

ؽٌب ثَ تٌِبیی اثش کوتشی دس کبُؼ ثبصجزة اعتخْاًی داسد اهب ثَ  .خبؿ خْد سا اًجبم داد

 ثب آى اًجبم ؽْد دّاعغَ ثِجْد ّ تقْیت قذست ػضالت ّ ّسصػ ُبی دیگشی کَ هی تْاى

ثب پیچؼ ّ ُوشاٍ ّسصػ ُبیی کَ ثبیغتی اص دس افشاد هجتال ثَ پْکی اعتخْاى . عْدهٌذ اعت

ثبؽذ خْدداسی ًوْد دس ضوي ّسصػ دساص ّ هِشٍ ُبی کوشی دس ًبدیَ  صیبدچشخؼ ُبی 

 ثذلیل ایٌکَ اثشات عْدهٌذ ّسصػ ثب قغغ آى. تْفیَ ًوی ؽْدثَ ُیچ ّجَ ًؾغت دس ایي افشاد 

اص ثیي هی سّد ثٌبثش ایي ّسصػ اًتخبثی تْعظ فشد ثبیذ ثشای اّ هفشح ّ لزت ثخؼ ثْدٍ تب ثَ 

 . فْست هوتذ ثَ ّسصػ خْد اداهَ دُذ

 

 :درهبًهبی دارویی

عبل کَ ؽشایظ صیش سا داؽتَ ثبؽٌذ ثبیذ  50خبًوِب ثؼذ اص دّساى یبئغگی یب آقبیبى ثبالتش اص 

 :ؽًْذثشای تجْیض دسهبى داسّیی اًتخبة 

ُیپ یب هِشٍ ُبی کوشی ثَ ؽکل دسؽکغتگی  ثذًجبل تشّهبی کن دچبسکغبًی کَ  

 .ؽذٍ اًذثبلیٌی یب هشفْهتشیک 

-Tکغبًی کَ دس داًغیتْهتشی اعتخْاى دس ًْادی گشدى ساى یب هِشٍ ُبی کوشی  

Score  داسًذ، ثَ ؽشعی کَ ػلل ثبًْیَ پْکی اعتخْاى دس آًِب سد  2.5کوتش اص هٌفی

 .ؽذٍ ثبؽذ

 کَ دس آى دادٍ ُبی هشثْط)ایشاى  FRAXدس افشاد اعتئْپٌیک ّ ثب اعتفبدٍ اص اثضاس  

کغبًی کَ  (ًبؽی اص آى لذبػ ؽذٍ ثبؽذ هْستبلیتی ثَ هیضاى پْکی اعتخْاى دس ایشاى ّ

عبل آیٌذٍ ادتوبل ؽکغتگی ُبی افلی ًبؽی اعتئْپْستیک دس آًِب ثیؾتشیب  10دس 

 . ثبؽذ% 3یپ ثیؾتشیب هغبّی ّ ادتوبل ؽکغتگی ٍ% 20هغبّی 

 

تْفیَ ؽذٍ کشاتیٌیي  ّ ، کلغینDقجل اص ؽشّع ثَ دسهبى، اًذاصٍ گیشی عغخ عشهی ّیتبهیي 

 :داسُّبی تبئیذ ؽذٍ ّ هْسد اعتفبدٍ ثشای دسهبى ؽبهل. اعت

 ثی فغفًْبت ُب 

 کلغی تًْیي 

 ُْسهْى دسهبًی 

 آًتبگًْیغت سعپتْساعتشّژى – داسُّبی آگًْیغت 

 پبساتیشّئیذُْسهْى  

 

اعتخْاى ثب دسهبًِبی رکش ؽذٍ  کبُؼ ؽکغتگی ثشایعْدهٌذ ، اثشات یبئغَ یدس خبًوِب

هتؼذد ثبثت ؽذٍ اعت اهب دس هْسد هشداى ّ اعتئْپْسّص ًبؽی اص اعتشّئیذ  هغبلؼبتثْعیلَ 

 .دادٍ ُب کوتش هی ثبؽذ

ایي خبًْادٍ  اصّ   اعت ؽبیغ تشیي گشٍّ داسُّبی هْسد اعتفبدٍ اصخبًْادٍ ثی فغفًْبت ُب

کَ هی تْاًذ ثَ فْست سّصاًَ یب ُفتگی  ثیؾتشیي کبسثشد سا داسد، Alendronateداسّی 

آلٌذسًّیت ثشای پیؾگیشی ّ دسهبى اعتئْپْسّص دس خبًوِبی یبئغَ،  .هْسد اعتفبدٍ قشاس گیشد



 Risedronate .اعتئْپْسّص هشداى ّ اعتئْپْسّص ثذًجبل هقشف اعتشّئیذ کبسثشد داسد

 .ُوبًٌذ آلٌذسًّیت هی تْاًذ هْسد اعتفبدٍ قشاس گیشد

Ibandronate  کَ ثشای دسهبى کی ّ تضسیقی، ساثَ فشم خْ خبًْادٍ ثی فغفًْبتِباص

هْسد تبئیذ اص اعتئْپْسّص ًیض ثشای پیؾگیشی آى اعتئْپْسص تبئیذ ؽذٍ اعت، ًْع خْساکی 

  T-Scoreثبػث کبُؼ سیغک ؽکغتگی دس هِشٍ ُب ؽذٍ ّ دس کغبًی کَ . قشاس گشفتَ اعت

 .داسًذ ًیض هی تْاًذ سیغک ؽکغتگی ُیپ سا کبُؼ دُذ 3کوتش اص هٌفی 

Zoledronic acid  کَ ثَ فْست تضسیقی ّ عبلیبًَ هقشف ؽذٍ ّ ثشای پیؾگیشی ّ دسهبى

عبًی کَ دذاقل ثشای یکغبل اعتئْپْسّص هْسد تبئیذ قشاس گشفتَ اعت، ُوچٌیي دس هشداى ّ ک

اعتئْپْسّص ثَ  ّ دسهبىآیٌذٍ دس ًظشاعت اعتشّئیذ دسیبفت کٌٌذ هی تْاًذ ثَ ػٌْاى پیؾگیشی 

کی سا داسًذ ساثَ ثی فغفًْبتِبی خًْغجت دس کغبًی کَ ػذم تذول گْاسؽی . کبس ثشدٍ ؽْد

 .هی تْاى اص ایي داسّ اعتفبدٍ ًوْد

Calcitonin : عبل اص دّساى یبئغگی  5ُبی اعتئْپْسّتیک کَ دذاقل ثشای اعتفبدٍ دسخبًن

دس پیؾگیشی اص پْکی اعتخْاى . د هْسد اعتفبدٍ قشاس گیشدخْد سا گزساًذٍ اًذ هی تْاى

 .کبسثشدی ًذاسد

ُْسهْى دسهبًی ثشای پیؾگیشی اصاعتئْپْسّص، کبُؼ ػالئن ّاصّهْتْس ّ : ُْسهْى دسهبًی

 .ثَ هذت کْتبٍ هْسد تبئیذ قشاس گشفتَ اعت آتشّفی ّلّْاژیٌبل دس خبًن ُبی یبئغَ

تٌِب داسّی هْسد تبئیذ هْجْد دس ثبصاس : آًتبگًْیغت سعپتْساعتشّژى –داسُّبی آگًْیغت 

Raloxifen  ثْدٍ کَ ثشای پیؾگیشی ّ دسهبى اعتئْپْسّص دس صًبى یبئغَ هْسد تبئیذ قشاس

اهب  ا دس خبًن ُب کبُؼ دُذایي داسّ هی تْاًذ سیغک عشعبى تِبجوی پغتبى س. گشفتَ اعت

 .سیغک ثیوبسیِبی ػشّقی کشًّش سا کبُؼ ًوی دُذ

PTH : 50ایي داسّ هی تْاًذ دس دسهبى پْکی اعتخْاى دس صًبى یبئغَ ّ دس هشداى ثبالتش اص 

ُوچٌیي دس دسهبى پْکی . عبل کَ دس خغش ثبالی ؽکغتگی اعتخْاى قشاس داسًذ اعتفبدٍ ؽْد

 .سّئیذ کَ ثب خغش ثبالی ؽکغتگی ُوشاٍ ثبؽذ قبثل اعتفبدٍ اعتاعتخْاى ثذًجبل هقشف اعت

ایي داسّ دس هشداى کَ دچبس پْکی اّلیَ اعتخْاى ّ یب ُیپْ گٌبد ُغتٌذ ًیض هی تْاًذ اعتفبدٍ 

 .تشیپبساتبیذ ثَ فْست تضسیقی ّ صیش جلذی ثَ ثیوبساى تجْیض هی ؽْد. ؽْد

ّدٍ اعت ثٌبثشایي دس ثیوبساًی کَ ادتوبل اص ػْاسك داسّ دس هْؽِب ایجبد اعتئْ عبسکْم ة

ثیؾتشی ثشای اثتال ثَ اعتئْعبسکْهب داسًذ هثل کغبًی کَ ثیوبسی پبژٍ اعتخْاى داسًذ، کغبًی 

افشادی کَ هتبعتبص اعتخْاًی داسًذ، ثیوبساى ثب  ،داؽتَ اًذاعتخْاى ثَ کَ عبثقَ سادیْتشاپی 

 .داسّ ًجبیذ هْسد اعتفبدٍ قشاس گیشدی ّ عبثقَ ثذخیوی ُبی اعتخْاًی ایي مُیپشکلظ

ّ هؼوْال ثشای دفؼ تْدٍ ایي داسّ دذ اکثش ثَ هذت دّ عبل هْسد اعتفبدٍ قشاس هی گیشد 

 .، ثؼذ اص قغغ دسهبى، ثبیغتی یک داسّی ثی فغفًْبت جبیگضیي آى ؽْداعتخْاًی

( ًّبتهؼوْال یک ثی فغفًْبت ّ یک داسّی غیش ثی فغف)دسهبى تشکیجی  :دسهبى تشکیجی

ثبػث افضایؼ اًذک ثیؾتش، تشاکن هؼذًی اعتخْاى ًغجت ثَ دبلتی کَ یکی اص داسّ ُب اعتفبدٍ 

ؽْد خْاُذ ؽذ، اهب دس دبل دبضش دادٍ ای کَ کبُؼ ثیؾتش هیضاى ؽکغتگی ًیض ایجبد ؽْد، 

ثَ خبعش کوجْد دادٍ ُب ّ افضایؼ ثبس هبلی ّ ػْاسك، دسهبى  فؼالّجْد ًذاسد، ثٌبثش ایي 

 .ثی، دس ثیوبساى تْفیَ ًوی ؽْدتشکی

 

   : پیگیزی تبثیز درهبى دارویی

ثشسعی دائن اص ًظش پیگیشی ثیوبساى اص ًظش هقشف هٌظن داسّ ثغیبس هِن هی ثبؽذ، ُوچٌیي 

. ػْاهل خغش ّ سػبیت ؽیٍْ ُبی فذیخ صًذگی دس هْسد پْکی اعتخْاى ًیض تْفیَ هی ؽْد

عیتْهتشی اعتخْاى ثَ فْست هقبیغَ ای تْفیَ ؽذٍ ثشای پیگیشی دسهبى اًجبم ؽذٍ اًجبم داى



اعت، ثَ عْس کلی ثَ جض دبلتِبی خبؿ ّ ثب تْجَ ثَ هیضاى اثش ثخؾی داسُّبی هْسد اعتفبدٍ 

دس تفغیش  .دس پْکی اعتخْاى، اًجبم داًغیتْهتشی اعتخْاى صّدتش اص دّ عبل پیؾٌِبد ًوی ؽْد

دعتگبُِبی عٌجؼ تشاکن اعتخْاى،  اعکي اًجبم ؽذٍ دس عبلِبی ثؼذ ثب تْجَ ثَ دقت

-6کبلیجشاعیْى ایي دعتگبُِب ّ هِبست تکٌغیي اًجبم دٌُذٍ اعکي، افضایؼ یب کبُؼ ثیؾتش اص 

دس هِشٍ ُبی کوشی ثبیغتی ثب اُویت تلقی ّ هقبدیش کوتش اص % 2-4دس ًبدیَ ُیپ ّ %  3

   . ًیغت اًجبم ؽذٍ سهبىػذم هْفقیت د یبآًِب دس دذ دقت دعتگبُِب هی ثبؽذ ّ هؼیبس هْفقیت 

 

 دکتز سید رضب ًجفی ساده

 هیئت علوی هزکش تحقیقبت روهبتىلىژی

 داًشگبه علىم پششکی تهزاى


