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 استئوپوروز، تشخيص و درمان  :عنوان مقاله

, باستان حق محمدحسن, مهاجري تهراني محمدرضا, گویا محمدمهدي, اردشيرالریجاني محمدباقر:  نویسندگان

  پژوهي محمد, اميني مسعود, نبي پور ایرج, رجبيان رضا, بهرامي امير, رنجبرعمراني غالمحسين

   :چکيده

جهان در حال افزایش است. شيوع  استئوپوروز شایع ترین بيماري متابوليك استخوان است كه شيوع آن امروزه در سرتاسر

خانمها و در سنين یائسگي بيشترین شيوع را دارد. با توجه به  ارتباط دارد به طوري كه دراین بيماري با سن و جنس 

چشمگيري  افزایش تعداد سالمندان به نظر مي رسد در دهه هاي آینده شيوع این بيماري افزایش افزایش اميد به زندگي و

 . داشته باشد

سال در  96-96شده، شيوع استئوپودروز در زنان در رده سني  در كشور ما نيز براساس مطالعه اي كه در شهر تهران انجام

بنابراین  .بوده است %822و در هيپ  %623و در مردان در همين سنين در مهره ها  %926هيپ  و در %8123ستون مهره ها 

ي، ارتقاي سالمت جامعه پيشگير استئوپوروز مشکل جهاني براي نيمه دوم قرن حاضر خصوصا آسيا مي باشد و جهت

مهم استئوپوروز شکستگي مهره ها و گردن استخوان ران  تشخيص و درمان به موقع آن اهميت به سزایي دارد. عارضه

شکستگيهاي هيپ یا گردن استخوان  %66بيماري گيني ميگردد. امروزه بيش از  است كه موجب افزایش مرگ و مير و

استئوپوروز هزینه هاي  وارد در زنها مي باشد. شکستگي ناشي ازاین م %36ساله یا باالتر رخ مي دهد كه  96 ران در افراد

استخوان شامل سن، تراكم پایين استخوان،  سنگيني را بر فرد و جامعه تحميل مي كند. عوامل خطر مهم شکستگي

 . فاميلي استئوپوروز مي باشد سابقه شکستگي ناشي از شکنندگي و سابقه

تراكم استخوان مي باشد. استئوپوروز یك بيماري چند عاملي است و  س اندازه گيريامروزه تشخيص استئوپوروز عمدتا براسا

بازجذبي  پيچيده و مشکل ميباشد. اغلب درمانهایي كه امروزه براي استئوپوروز وجود دارد اثر ضد پيشگيري و درمان آن

پاتولوژیك استخوان را هم كم شکستگي  داشته تخریب استخواني را كم مي كنند. عالوه بر این بعضي از آنها ميزان

زیاد مي كنند در آستانه ورود به بازار هستند. الزم به ذكر است در  ميکنند. داروهاي جدید كه تشکيل استخوان جدید را

ميتواند از  براي اثربخشي داروها الزم مي باشد كه تامين آن D وجود ميزان كافي كلسيم و ویتامين همه انواع درمانها،

 .یا مصرف مکمل باشدطریق تغذیه 
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