
 يا استئوپروز پوكي استخوان

 پوكي استخوان چيست؟

باعث ميشود شود. اين حالت مي پوكي استخوان يا استئوپروز به كاهش توده استخواني و ضعيف و سست شدن بافت استخوان گفته

  شكنند. ها نازك و شكننده شده، با كوچكترين ضربه و يا حتي خودبخود مياستخوان

هم سالمت عمومي جامعه بشمار مي رود، بر اساس تخمين بنياد بين المللي استئوپروز در حال حاضر استئوپروز يكي از مسائل م

درصد خانم هاي  53ميليون نفر از زنان سراسر دنيا از اين بيماري رنج مي برند. بطور كلي تخمين زده مي شود كه  022

بر خالف تصور عمومي استئوپروز  انتهاي ساعد باشند.سفيدپوست يائسه دچار پوكي استخوان در يكي از نواحي لگن، كمر يا 

  .بيماري خانمها نيست و در مردان هم بطور قابل مالحظه اي ديده مي شود

 

درصد  8/73درصد و در كانادا  02تا  71سال امريكايي بسته به ناحيه اندازه گيري از  32در زنان باالي  پوكي استخوانشيوع 

دانشگاه علوم پزشكي تهران با  و متابوليسم غدد ه علومگااستئوپروز وابسته به پژوهش كز تحقيقاتدر ايران، مر گزارش شده است.

طرح جامع پيشگيري، تشخيص و درمان استئوپروز كمك وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي مشهد، شيراز، تبريز و بوشهر 

كه به طور كلي حداقل شيوع پوكي  مطالعه نشان داداين فاز اول  نفر انجام داده است. 0222( بر روي نزديك به IMOS)7در كشور

سال در جنس  32در افراد باالي  كمري و يا مهره هاي خوان رانتاساستخوان يعني وجود استئوپروز در يكي از نواحي گردن يا كل 

يكي از نواحي گردن يا كل  درصد و حداقل شيوع ضعف استخوان يعني وجود استئوپني در 5.0درصد و در جنس مذكر  3.5مونث 

 درصد مي باشد. 53.0درصد و در جنس مذكر  52.2در جنس مونث  كمري و يا مهره هاي اسخوان ران

 

تقريباً در تمام دنيا افراد مسن بيشترين ميزان   بواسطه افزايش تجمعي ميزان شكستگي هاي حاصله و عوارض ناتوان كننده آن

ي دارند. در نتيجه حتي اگر ميزان بروز شكستگي ها ثابت باقي بماند، ميزان تخميني رشد جمعيتي را در بين گروه هاي سن

ميليون نفر از جمعيت  352تخمين مي زند كه حدود  0232شكستگي ها افزايش خواهد يافت . سازمان بهداشت جهاني براي سال 

خطر سازي نظير فقر غذايي كلسيم، كمبود سال خواهند بود و اين افزايش جمعيت در كنار عوامل  03آسيا در سنين باالي 

 و زندكي كم تحرك، استئوپروز را به صورت يكي از مهمترين معضالت بهداشتي اين جوامع در مي آورد .  "د"ويتامين 

 

 عاليم پوكي استخوان كدامند؟ 

ن امر تشخيص را  با مشكل مواجهه  شود، زيرا در مراحل اوليه، عالمتي ندارد و همينيز ناميده مي "بيماري خاموش"پوكي استخوان 

 كند.مي

 شود كه عبارتند از:در واقع پوكي استخوان با عوارض خود مشخص مي 

 ها، بويژه در نواحي كمر، لگن و مچ دست يا با كمترين ضربه به استخوان يشكستگي خودبخود 

 تواند بر شكستگي مهره داللت كند  اي خاص كه ميدرد شديد كمر در نقطه 

    شود مترسانتي 3/0كوتاه شدن قد نسبت به قد دوران جواني  بيشتر از  وشت كه موجب انحناي پشت قوز پ 

                                                 

  Iranian Multi-centric Osteoporosis study 



 شوند؟چه عواملي سبب ايجاد پوكي استخوان مي

 باشند:عواملي كه قابل كنترل و پيشگيري نمي

برابهر مهردان مهي باشهد. رونهد كهاهش        5زنان تقريباً شيوع پوكي استخوان در زنان بيشتر از مردان بوده و شكستگي ناشي از آن  نيز در  جنسيت: -1

 شود.سالگي، اين روند در زنان و مردان برابر مي  03 -12تراكم استخوان در مردان از سرعت كمتري برخوردار است، اما پس از سنين 

 شود.مي بيشتر استخوان پوكي بروز احتمال سن، افزايش با :سن -2

شود. بدين ترتيب پس از يائسگي، سرعت كاهش تودة اسهتخواني بهاال   ها متوقف مييد هورمون استروژن از تخمدان: در هنگام يائسگي توليائسگي -3

شود بيشتر در معرض پهوكي اسهتخوان قهرار    شوند يا كساني كه تخمدانهايشان با جراحي برداشته ميسالگي يائسه مي 53رود. زناني كه قبل از سن مي

 دارند.

 وراثت بر تراكم توده استخواني و سرعت كاهش آن اثر دارد.: سابقه خانوادگي -4

 سازد.: استخوان بندي ظريف و كوچك، داشتن قد كوتاه و يا الغر بودن، فرد را مستعد پوكي استخوان مينوع استخوان بندي -5

 باشند. يخوان م: برخي نژادها مانند ساكنين اروپاي شمالي يا آسياي جنوب شرقي، بيشتر در معرض پوكي استنژاد -6

غهدد جنسهي  و   كهم كهاري   تيروئيد، بيماري غده پاراتيروئيد )پر كاري يا كم كهاري(،   غده : بيماريهايي نظير پر كاريهاابتال به برخي از بيماري  -7

 .توانند فرد را در معرض ابتالء به پوكي استخوان قرار دهندبيماري غدد فوق كليوي )كم كاري يا پركاري( مي

 

 :كه قابل كنترل و پيشگيري هستند عواملي

 شود.  ها ميسبب كاهش استحكام استخوان يعياز حد طب تربيشبه وزن  كاهش: وزن -1

 كند.: عدم تحرك و فعاليت، روند كاهش توده استخوانها را تسريع ميتحرك -2

 .شود يد به تدريج سبب پوك شدن استخوانها م -كلسيم و ويتامين ي: مصرف ناكافتغذيه -3

 : مصرف سيگار از جمله عواملي است كه نقش آن در بروز پوكي استخوان ثابت شده است.دخانيات -4

  شوند.توانند سبب كاهش تراكم استخوانها مي ينظير كورتون و داروي ضد تشنج م از برخي داروها ياستفاده طوالن -5

 

 استخوان يپوك صيتشخ
 استخوان عبارتند از:  يروشهاي تشخيص پوك

اي مشاهده نخواهد شد. در واقع از تراكم استخوان كاسته نشود، در يك عكس ساده نكته %52ديوگرافي ساده: معموالً تا زماني كه بيش از را -7

 تشخيص آن.  يرود، نه براهاي ناشي از پوكي استخوان بكار ميهاي راديوگرافي بيشتر به منظور تشخيص و تأييد شكستگيبررسي

ديگر است بررسي  يها وضعيت اوليه بيمار و نيز برخي از علل استئوپروز كه ناشي از بيماريهاهي: به كمك اين بررسيهاي آزمايشگابررسي -0

 شود.مي

شود. اين هاي كمر، استخوان ران، لگن و گاهي مچ دست انجام مينوعي عكسبرداري است كه بطور خاص روي مهره سنجش تراكم استخوان: -5

ترين و  سال تكرار مي گردد تا وضعيت تراكم استخوان را نشان دهد. آزمون سنجش تراكم استخوان دقيق 0-5عكسبرداري معموالً هر 

 روند.ها به منظور تكميل و آگاهي از نحوه درمان بكار مياستخوان است و ساير روش يترين روش تشخيص پوكاصلي

 

روش  نيقتريو دق نيو بهتر گردديانجام م يپزشك يفوق تخصصها اي نياز متخصص ياستخوان معموال توسط برخ يپوك يماريب يقطع صيتشخ*

به بدن  دهيرس كسياشعه ا زانيروش م ني. در اباشديم كسيجذب دوگانه با اشعه ا وهياستخوان به ش يسنجش تراكم معدن يماريب نيا صيتشخ

 يكشورها يحت ا،يدن يكشورها يبوده و در تمام متيق گران يصيابزار تشخ كي. از آنجا كه دستگاه سنجش تراكم استخوان، باشديم يجزئ اريبس

 نييپا ،يصيتشخ لهيوس نيبه ا ييمناطق روستا نيمتوسط و كوچك و همچن يشهرها نيافراد جامعه، بخصوص ساكن يتمام يدسترس ز،ين شرفتهيپ

 يالملل نيب اديبهداشت و بن يسازمان جهان بختانهخوش. ندينماياستفاده م يماريب نيا يافراد پرخطر برا ييشناسا يابر يساده تر ياست، از روشها



 شنهادياستخوان پ يمرتبط با پوك يهايشكستگ نيو همچن يماريب نيافراد در معرض خطر ا ييشناسا يرا برا ي، ابزار0228استخوان از سال  يپوك

 است.  دهيگرد ي)فركس( نامگذار FRAXابزار   نينمودند.. ا

 

آن است كه قدر مطلق خطر شكستگي را بر اساس عوامل خطر مذكور براي هر سن و جنس تعيين مي  FRAXفرد  هاي بارز و منحصر بهاز ويژگي

طر كند  چراكه احتمال شكستگي تا حدودي به خطر مرگ فرد مورد نظر بستگي دارد. وقتي خطر مرگ مثال در اثر كهولت  سن زياد باشد  در واقع خ

زار عوامل خطر مختلف را در بر آورد خطر شكستگي مشاركت مي دهد . اما از آن جا كه اين خطر وابستگي  شكستگي كاهش مي يابد . همچنين اين اب

 عميقي با نژاد فرد دارد .

براي هر جامعه خاص كاليبره شده و با وارد كردن اطالعات راجع به وجود يا غياب عوامل خطر براي افراد آن جوامع نرم افزار  FRAXبايد ابزاره

 BMDكند و اگر اين خطر قابل مالحظه بود حتي بدون داشتن عدد ده و به طور خودكار خطر شكستگي را در ده سال آينده محاسبه  ميطراحي ش

 در اشكال زيرمالحظه مي شوند.  FRAXمي توان و بايد به درمان استئوپروز اقدام نمود. نمونه اي از صفحات اينترنتي نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMD ن استخوان ران )هيپ( هم مي تواند به صورت گردT.Score  .به داده ها اضافه شود 

مورد استفاده قرار گرفته اين امكان را به ما مي دهد كه ارتباط هر عامل خطر رابا سن، جنس، مدت  FRAXحجم نمونه زيادي كه طرح ريزي 

 عامل خطر را با خود متغير بررسي كنيم .ارتباط هر BMIو BMDپيگيري  و در مورد متغيير هاي پيوسته اي مانند



كوهورت مستقل در كشورهايي از اروپا، آمريكا شمالي، استراليا و ژاپن كه در تكوين آن دخيل نبودند مورد آزمون قرار  77در  FRAXكار آرايي 

 گرفته و به تاييد رسيده و در مردان و گروه هاي نژادي نيز در دست بررسي است. 

طيري كه در بر دارد براي حفظ سالمتي، كيفيت زندگي و استقالل فردي جمعيت هاي همراه آن به سبب عواقب خوپروز و شكستگيپيشگيري از استئ

گيري و مهار سازمان بهداشت جهاني در پاسخ به دبير كل مبني بر ارائه يك راهبرد جهاني براي پيش 7998كهنساالن ضروري است. در ماه مه 

 هاي غيرواگير از جمله پوكي استخوانبيماري

كرده است. در اين راستا سازمان بهداشت جهاني كار مشتركي را با دانشگاه شفلر آغاز نمود كه توسط فدراسيون جهاني پوكي  هايي را ارائهحلراه 

المللي دانسيتومتري باليني و انجمن پژوهشي استخوان و موارد معدني آمريكا نيز حمايت استخوان، فدراسيون ملي پوكي استخوان آمريكا، انجمن بين

المللي، به تنهايي يا همراه دهي به عوامل خطر باليني براي استفاده در ارزيابي خطر شكستگي در سطح بيناز اين برنامه تعيين و ارزش شود. هدفمي

 با سنجش تراكم مواد معدني استخوان بود. 

يي براي برآورد عوامل خطر ارائه دهد كه در هابا توجه به اهميت پيشگيري در مواجهه با پوكي استخوان هدف ديگر اين برنامه آن بود كه الگوريتم

 FRAXكار آيند، ابزار برآورد خطرات شكستگي سازمان بهداشت جهاني به نام ابزار گيري تراكم استخوان هم بهمراكز اوليه بهداشتي فاقد امكان اندازه

 ريزي شده است. آمريكاي شمالي، اروپا، آسيا و استراليا طرح هايماحصل آن برنامه است. كه بر مبناي اطالعات به دست آمده از چندين كشور از قاره

افراد با خطر باال، متوسط و كم  يياست كه هم با و هم بدون استفاده از اطالعات سنجش تراكم استخوان، قادر به شناسا نيابزار فركس ا ياياز مزا يكي

 32فرد  كياز  يصورت است كه با استفاده از اطالعات مختصر نيار فركس بدكاركرد ابز تي. ماهباشديم خواناست يمرتبط با پوك يهايشكستگ يبرا

ساله  72احتمال  يمقدار عدد نيرا مشخص نموده و با استفاده از ا يشكستگ يآن فرد برا ندهيسال آ 72زن(، مقدار احتمال  ايساله و باالتر )مرد 

 .رديگيسط و كم صورت مباال، متو يفرد در سه گروه خطر شكستگ نيا يطبقه بند ،يشكستگ

 يو خطر شكستگ افتهي يدسترس نترنت،يا قياز ابزار فركس از طر تواننديم اياستخوان در سراسر دن يحوزه پوك نيپزشكان و متخصص ياكنون تمام هم

دو  يجداول برا نيا. دگردمي هيتهجداول  يكسريساده ابزار فركس،  وهيش نياستفاده از ا يبرا .ندينما نييروش تع نيخود را با استفاده از ا مارانيب

تك تك  يجدول فركس )برا 8مردان،  يابر مي شود) هيبا طبقات پنج ساله جداگانه ته يسن يگروهها يبرا نيجنس مذكر و مونث و همچن

از  كيهر  ي)برا گريجدول فركس د 8 زيزنان ن يسال و باالتر( و برا 83، 82-85، 13-19، 12-15، 03-09، 02-05، 33-39، 32-35 يسن يگروهها

استخوان  يمهم مرتبط با پوك يهاياز انواع شكستگ يكيساله حداقل  72جدول فركس كه احتمال  70مشابه مردان( و مجموعا  يسن يهمان گروهها

 تيشده، سه وضع داي يهايساله شكستگ 72احتمال  ريبر اساس مقاد. دهديران( را نشان م يساعد، بازو و فوقان ،يكمر يلگن، مهره ها يهاي)شكستگ

(، زرد )احتمال خطر متوسط( و قرمز )احتمال خطر كمسهولت كار با سه رنگ سبز )احتمال خطر  يكه برا دهيگرد نييافراد، تع ياحتمال خطر برا

 است.  دهيباال( مشخص گرد

يقات پوكي استخوان  پژوهشكاه علوم غدد توسط مركز تحق   IMOSمطالعات براساس اطالعات براي جمعيت ايراني  ل الزم به ذكر است اين جداو*

  درون ريز دانشگاه  تهران در دست تهيه است

 

. ميدار ازيدر هر فرد، ن زين گريبه دو موضوع د ازين ،ينه گانه و يگروه سن نيجداول، عالوه بر مشحص كردن جنس فرد و همچن نياستفاده از ا يبرا

ساده بوده و  اريبس يعوامل خطر موجود در فرد. محاسبه شاخص توده بدن ايفرد و تعداد عامل  BMI اي يبدن يدو موضوع عبارتند از: شاخص تود نيا

شاخص، وزن هر فرد بر حسب  نيمحاسبه ا ي. براميپردازيمجددا به ذكر آن م نجايدر ا يادآوريجهت  كنيبهورزان قادر به محاسبه آن هستند، ل هيكل

باشد. اما يبر مترمربع م لوگرميبر حسب ك يبدست آمده، شاخص توده بدن ينموده و مقدار عدد ميتقسبر حسب متر،  يرا به مجذور قد و لوگرميك

از آنها  هاياحتمال شكستگ نييتع ياستخوان است كه ابزار فركس برا يمرتبط با پوك يهايعامل خطر مهم شكستگ 1عوامل خطر،  ايمنظور از عامل 

 ند از:فاكتور خطر عبارت 1 ني. ادينماياستفاده م



 كيبا  اي يفرد بصورت خودبخود نياست كه در ا يشكستگ ،ينوع شكستگ نيفرد: منظور از ا نياستخوان در ا يمرتبط با پوك يسابقه شكستگ -7

 شده باشد. جاديارتفاع كم( ا ايپله،  كي)همانند افتادن از  فيضربه خف

 يمادر فرد مورد بررس ايكه در پدر  يشده در عامل قبل فيتعر يد: منظور شكستگفر نيمادر ا اياستخوان در پدر  يمرتبط با پوك يسابقه شكستگ -0

 رخ داده باشد.

 گاريفرد قبال س نياست اگر ا يهي. بدنديمصرف نما گاريس ز،ين يهستند كه در زمان مورد بررس يدر حال حاضر: منظور افراد گاريسابقه مصرف س -5

 نصورتيا ريدر نظر گرفته شده و در غ يگاريرسيغ م،يمطمئن باش ياز عدم مصرف و كهيه است، بنحوقبل، ترك نمود ياما از مدت نموده،يمصرف م

 .باشديم يگاريس

به مدت حداقل سه ماه در هر دوره از عمر  ي)كورتون( با هر دوز يديكوئيگلوكوكورت يكورتون دار: منظور استفاده از داروها يمصرف داروها -5

فرد در نظر  يعامل خطر برا نيكورتون دار بمدت كمتر از سه ماه، مصرف شده، ا ير دوره از عمر فرد، مصرف داروهااست اگر در ه يهي. بدباشديم

 .شوديگرفته نم

فوق تخصص  اي يفرد توسط پزشك متخصص داخل يبرا يمفصل سميرومات يقطع صي(: چنانچه تشخيمفصل سمي)رومات تيآرتر ديابتالء به روماتوئ -3

 .گردديعامل خطر محسوب م نيصورت، بدون ا نيا ريعامل خطر و در غ نيا ي( داده شده باشد، فرد دارايولوژ)رومات سميرومات

 ي. پوكگردديم يطبقه بند هيو ثانو هيكننده آن به دو نوع اول جادياستخوان از نظر عامل ا ي: پوكهياستخوان ثانو ياز موارد پوك يكيابتال به  -0

ه، در اثر ياستخوان ثانو ي. اما پوكگردديم ديتشد يائسگيدر زنان پس از  نياست كه با باال رفتن سن و همچن يتخواناس يهمان پوك هياستخوان اول

است وجود هر  يهيآمده است. بد 0استخوان در جدول  ينوع پوك نيكننده ا جاديعلل ا اي هايماريب ستي. لشوديم جاديا يگريو اختالالت د هايماريب

 .باشديعامل خطر م نيوجود ا يبمعن يشده در فرد مورد بررس اديشده در جدول  ذكر يهايمارياز ب كي

 . باشديم ياز انواع مشروبات الكل يكياز  ي: منظور مصرف هر روزه و مرتب فرد مورد بررسيمصرف مشروبات الكل -1

 

عوامل خطر را نداشته باشند، كه در  نياز ا كيچياست ه افراد ممكن نيا م،ينمود نييتع يتك تك عوامل خطر را در فرد مورد بررس نكهيپس از ا حال

مربوطه در  فيرد ،يعوامل موجود در فرد مورد بررس نيعامل را دارا باشند. بر اساس تعداد ا 1تا  كي نيب ايصورت تعداد عوامل خطر صفر بوده و  نيا

فاكتور خطر در  1 اي 0است كه افراد با  نيا يخطر، درج شده، بمعنعامل  1 اي 0آخر كه تعداد  فيكه در رد ديي. دقت نماميينمايجدول را مشخص م

خطر آن فرد، ستون مربوط به  زانيم يطبقه بند اي هايساله شكستگ 72فرد از نظر خطر  گاهيجا قيدق نيي. بمنظور تعرنديگيقرار م فيآن رد

. حال از ميينمايم نيفرد را مع نيعوامل خطر ا ايداد عامل مربوط به تع فيفرد را مشخص نموده، سپس رد يعدد به شاخص توده بند نيكترينزد

مقدار  هخان نيجدول مشخص شده كه در داخل ا نياز ا يخانه ا ،يمرتبط با فرد مورد بررس يجنس يمورد نظر در جدول سن فيستون و رد نيب يتالق

)رنگ سبز، خطر كم، رنگ زرد، خطر  باشديخطر فرد م خانه جدول نشاندهنده طبقه نينوشته شده و رنگ ا يساله شكستگ 72خطر  اياحتمال 

 متوسط و رنگ قرمز خطر باال(.

 

 (هياستخوان ثانو ياستخوان )پوك يكننده پوك جادياختالالت ا يعلل و طبقه بند
 

 موارد بيماري طبقه بندي بيماري يا اختالل رديف

 ه تخمدانهابرداشتن دو طرف كم كاري غدد جنسي درمان نشده در مردان يا زنان 7

 برداشتن دو طرفه بيضه ها

 بي اشتهايي عصبي

 شيمي درماني براي سرطان پستان

 كم كاري غده هيپوفيز

 بيماري كرون بيماريهاي التهابي روده ها 0

 كوليت زخمي )اولسراتيو(

آسيب به ستون فقرات يا نخاع )مثال بعلت  بي حركتي طوالني مدت 5

 تصادفات(

 بيماري پاركينسون



 هاي مغزيسكته 

 ديستروفي عضالني

 اسپونديليت آنكيلوزان

 پيوند قلب هر گونه پيوند عضو 5

 پيوند قلب و ريه

 پيوند كبد و ...

 پركاري تيروئيد درمان نشده اختالالت تيروئيد 3

كم كاري تيروئيدي كه بيش از حد مورد نياز 

 درمان شده باشد.

 7ديابت تيپ  ديابت 0

 

درمان  دي. البته فرد در منطقه قرمز باگردديارجاع م يدرمان يقرمز باشد، به پزشك مركز بهداشت ايزرد  يد در جدول رنگهافر گاهيجا كهي. در صورت

و قرمز  زبار فقط دو طبقه سب ني. تگردديمجدد طبقه فرد مشخص م زين يتومتريارجاع گردد. پس از دنس يتومتريدنس يبرا ديشود و در منطقه زرد با

 يآنها مراجعه بعد يسال بعد برا 3تا  5 نيو ب ندينمايم افتيدر يزندگ وهيش يها هيدرمان و طبقه سبز فقط توص ديكه طبقه قرمز با دهيگرد فيتعر

 .شوديدر نظر گرفته م

ه يكي از *همانگونه كه قبال گفته شد هم اكنون جداول فركس براساس داده هاي مطالعات در جمعيت ايراني در دست تهيه است ، به عنوان نمون

 سال  نمايش داده مي شود . 33تا  32گروه سني زن جداول انگلستان براي 

 



 
 

 

 

 



 


