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سَسظ سبسهبى ثْذاضز جْبًی ارسیبثی خغز ضىسشگی اسشخَاًی را ثز هجٌبی ثزآٍرد  FRAXارائِ الگَریشن 

ثیٌی خغز ضىسشگی ًمبط لَر ٍ اسشفبدُ اس الگَریشن در دیص. سسْیل ًوَدُ اسزهیشاى احشوبل ثزٍس ضىسشگی 

الوللی داًسیشَهشزی دزٍس ٍ اًجوي ثیيالوللی اسشئَثٌیبد ثیي. ّب آگبُ ثبضٌذضعفی دارد وِ دشضىبى ثبیذ اس آى

لبء ّبیی در جْز اررد سب هىشَثبر هزجع السم ثزای ارائِ سَصیِاىوبرگزٍُ هطشزوی را سطىیل دادُثبلیٌی 

FRAX ُسبسی دشضىبى در جْز اسشفبدُ ثْیٌِ اس آى را فزاّن ًوبیذٍ آگب . 

اد سب درثبرُ ایي هَضَعبر ثِ سجبدل ًظز ثِ هذر سِ رٍس سطىیل جلسِ د 2010در ًَاهجز  وبرگزٍُ هشثَر

هشَى علوی هَجَد فزاّن آیذ سب چٌذیي وبرگزٍُ سطىیل دادُ ضذ سب هذارن هزجع ثزاسبس هزٍر . ثذزداسًذ

ٍ  FRAXدبسخگَی ًیبسّبی علوی در هَرد ارسیبثی عَاهل خغز ثبلیٌی، گٌجبًذى سٌجص سزاون اسشخَاى در 

 . آى ثبضذالوللی اسبس ادیذهیَلَصیه ثسظ ثیي

 ًظزاى ٍ گزٍّی اس هسشوعیي دعَر ّب گزٍُ هسشملی اس صبحتدر ًطسز سِ رٍسُ هذوَر اس  اعضبی وبرگزٍُ

ّذف اس ایي الذام ارائِ . ّب را هغزح سبسًذّبی وبرگزًٍُظزار ٍ ایزادار خَد ثز یبفشِعول آهذ سب ًمغِثِ

حبصل ایي . در هَرد ًحَُ اسشفبدُ اس ایي اثشار ثَد سبسی ثْشز دشضىبىٍ آگبُ FRAXدیطٌْبداسی ثزای ارسمبء 

ًطسز گشارش وبری ثَد وِ هَرد سأییذ ّز دٍ سبسهبى هشثَر لزار گزفز ٍ در هجلِ ولیٌیىبل داًسیشَهشزی ثِ 

 . چبح رسیذ

FRAX ّبی هشبثَلیه اسشخَاى سبسهبى ّبی ثیوبریهزوش ّوبٌّگی یه الگَریشن وبهذیَسزی اسز سَسظ

ایي الگَریشن احشوبل ثزٍس ضىسشگی را . ارائِ گزدیذ 2008ی سْیِ ضذُ ٍ ًخسشیي ثبر در سبل ثْذاضز جْبى

وِ چِ در هزداى ٍ چِ در سًبى ثِ راحشی لبثل ثزرسی ّسشٌذ، هحبسجِ  (CRFS)ثزاسبس عَاهل خغز ثبلیٌی 
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در ّیخ، فمزار، )اسز وِ احشوبل دُ سبلِ ثزٍس ضىسشگی ًبضی اس اسشئَدزٍس  عذدی FRAXدُ ثزٍى. وٌذهی

 . دٌّذٍ احشوبل دُ سبلِ ثزٍس ضىسشگی ّیخ را ًطبى هی( ثبسٍ یب سبعذ

ٍ عَاهل خغز هجشا هطشول ثز ٍجَد سبثمِ  (BMI)هجٌبی ایي هحبسجِ سي، جٌس، ضبخص سَدُ ثذًی 

ضىسشگی ًبضی اس ضىٌٌذگی، سبثمِ ثزٍس ضىسشگی در ٍالذیي، اسشعوبل دخبًیبر، سبثمِ هصزف دراس هذر 

 . ٍوَوَرسیىَئیذّب، آرسزیز رٍهبسَئیذ، سبیز عَاهل اسشئَدزٍس ثبًَیِ ٍ هصزف الىل اسزگل

ّب ٍارد ثیٌی خغزثزٍس ضىسشگی در دادُین دیصٍسَاًذ در صَرر سوبیل جْز سكسزاون اسشخَاى فوَر ّن هی

س عَاهل ّن گزدد چزا وِ ثزخی ادر ثزآٍرد خغز ضىسشگی خغز هزي ٍ هیز ًبضی اس آى ّن لحبػ هی. ضَد

ثب اسشفبدُ اس  FRAXاثشارّبی افشٍى ثز ایي،  .دٌّذخغز ثزٍس ضىسشگی ٍ ّن خغز هزي ٍ هیز را افشایص هی

 . اًذگشارضبر هیشاى ضىسشگی ٍ هزي ٍ هیز وطَرّبی هخشلف ثزای ّز وطَر سٌظین ضذُ

ّبی اٍلیِ ًِ سز آهذُ اس دادُارسجبط ثیي عَاهل خغز هذوَر ثب احشوبل ثزٍس ضىسشگی ثب اسشفبدُ اس اعالعبر ثذ

ثزاسبس چٌذیي . ضَدوََّرر جوعیشی اس سزاسز دًیب اس آهزیىبی ضوبلی، ارٍدب، آسیب ٍ اسشزالیب هحبسجِ هی

دٌّذ ضٌبسبیی ل خغز ثبلیٌی ضىسشگی وِ اعالعبر هسشملی در هَرد خغز ضىسشگی ثِ دسز هیهشبآًبلیش عَام

 .ضذًذ

وٌٌذگی ّز عبهل خغز را ثیٌیریشی ایي هذل هب را لبدر سبخشِ وِ اّویز دیصاسشفبدُ اس دارٍّبی اٍلیِ ثزای دی

ایي سزسیت ّب را هَرد سَجِ لزار دّین ٍ ثِدر یه سهیٌِ چٌذ هشغیزی لحبػ سبخشِ ٍ ّوچٌیي سذاخل ثیي آى

. ًمبط هخشلف جْبى ثِ ضذر هشغیز اسزخغز ضىسشگی در . هحبسجِ خغز ضىسشگی ثب دلز ثبال صَرر دذیزد

را ثزای  FRAXلذا در وطَرّبیی وِ اعالعبر ادیذهیَلَصیه ضىسشگی ٍ هزي ٍ هیز در دسشزس اسز ثبیذ 

 . ّوبى وطَرّب سٌظین ًوَد
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یب هذاخلِ  BMDغزثبلگزی ثب  در ارسیبثی افزاد ثزای سعییي وسبًی اسز وِ ًبهشد FRAXهطخص  وبرثزد

 . دارٍیی خَاٌّذ ثَد

 200ثِ گسشزدگی هَرد اسشفبدُ لزار گزفشٌذ ٍ در حبل حبضز در ّز رٍس وبری ثیص اس  2008ایي هذل اس سبل 

ّن ٍارد ضذُ ٍ در  DXAّبی در هبضیي FDA ،FRAXثزهجٌبی لَاًیي . گیزدّشار ثبر هَرد اسشفبدُ لزار هی

 . ضَدهحبسجِ هی FRAXسهبى اسىي اسشخَاى، احشوبل ضىسشگی ًیش ثب 

اهب . ّبی ثبلیٌی ٍارد ضذُ یب در حبل حبضز ٍارد ضذُ اسزدر ثسیبری اس گبیذالیي FRAXرحبل حبضز د

ای وِ ثِ آى ٍجَد دارد ًجبیذ ثِ عٌَاى یه اسشبًذارد عالیی سلمی ضَد ٍ فمظ ثبیذ یه گسشزدُعلیزغن الجبل 

 . خشبر هزجع ثبضذاس

عٌَاى سٌْب در جَاًت ثِهاللِ ًجب ّن ًجبیذ ثذٍى وِ آاسز چٌبى ًیش صبدق BMDایي ثیبى در هَرد سٌجص 

لذا ثزآٍردّبی خغز . دّذدسز هیوٌٌذُ هطی درهبى هَرد اسشفبدُ لزار گیزد ٍ سٌْب یه دیذ ولی ثِسعییي

ًجبیذ ثذٍى هالحظِ جَاًت ٍ ثذٍى در ًظز گزفشي ًمبط لَر ٍ  BMDیب ّذف  FRAXضىسشگی ثز هجٌبی 

ّبی هشخصصیي ثیوبریدر ثزخی هَارد آًچِ ثِ ًظز . ى هَرد اسشفبدُ لزار گیزًذضعف آًْب ثزای درهبى ثیوبرا

-ًمغِ لَر سلمی هی( دشضىبى عوَهی)ضَد در ًظز دیگزاى هحذٍدیز هحسَة هی FRAXاسشخَاى ثزای 

هَرد سَجِ لزار گزفشٌذ ٍ ثِ ثحث  IOF-ISCDّبی ّب سَسظ وبرگزٍُچٌذی اس ایي هحذٍدیز. ضَد

 . اًذگذاضشِ ضذُ

حذالل ثزسذ ثِ اًذ سب سعذاد ٍ دیچیذگی آًْب ثِ اًذ ثِ دلز ثزگشیذُ ضذُگٌجیذُ FRAXعَاهل خغزی وِ در 

عالٍُ دلز ضذُ سب ثِ. راحشی ٍارد سیسشن ضًَذ ٍ سٌْب عَاهل هسشمل ٍ ضٌبخشِ ضذُ خغز ضىسشگی لحبػ ضًَذ

 . عَاهل خغزی ثزگشیذُ ضًَذ وِ خغز لبثل رفعی ایجبد وٌٌذ
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اًذ اهب ثِ اس ثبثز سَْلز وبرثزدش در سغَح اثشذایی سیسشن ثْذاضشی هَرد سحسیي لزار گزفشِ FRAXاثشار 

ثزای ًوًَِ خغز ضىسشگی ثب هیشاى . اسز وِ ضذر عَاهل خغز را لحبػ ًىزدُ اسز هشْنّویي سجت ًیش 

ّب سٌْب دٍ در هَرد هصزف ایي دارٍ FRAXهصزف گلَوَوَرسیىَئیذّب هزسجظ اسز اهب ( هذر ٍ همذار)

 . خیز دارد/ گشیٌِ آری 

دیذُ  FRAXّوچٌیي اثز سذاخل عول ّز عبهل ثب عَاهل دیگز ٍ اثز هسشمل ّز عبهل ثز خغز هزي ٍ هیز در 

ثزای سحمك ایي اهز داضشي هغبلعبر وََّرر ثب ّذف ثزرسی عَاهل هذوَر ٍ ثب گسشزدگی . ًطذُ اسز

ّبی ثزای لضبٍر ثبلیٌی ثب اسشفبدُ اس داضشِ FRAXاثشار هَجَد ثِ ّز سمذیز . جغزافیبیی ٍسیع هَرد ًیبس اسز

 . رسذًظز هیفعلی اثشار هٌبسجی ثِ

                                                                                  


