
 تزاکن استخْاى ثز دارُّب زتبثی                                                                 

ثیوبری است کَ ثبتْدٍ استخْاًی کن ّسّال سبختوبى استخْاى،هشخص هیشْدّهیتْاًذثبػث  پْکی استخْاى              

شکٌٌذگی استخْاى ّافشایش حسبسیت ثَ شکستگی ُبی لگي ّستْى فقزات شْد)پْکی استخْاى هیتْاًذهزداى ّسًبى 

درهزاحل اّلیَ پْکی استخْاى  رادرُوَ سٌیي هجتالکٌذ،ُزچٌذسًبى هسي تزریسک ثبالتزی دارًذ.(اگزچَ ُیچ ػالئن آشکبری

درهزاحل ثؼذی ثیوبراى هوکي است کبُش قذ،تغییزدرطزسقزارگزفتي ثذى،یب دردثبًْیَ ثَ دًجبل یک شکستگی راتجزثَ ّجْدًذارد.

کٌٌذ.پْکی استخْاى ًْػب"اسػذم تؼبدل ثیي استئْثالست ُب)سلْلِبیی کَ تْدٍ استخْاى راهی سبسًذ(ّاستئْکالست 

 استخْاى قذیوی راثزهی دارًذ(ًتیجَ هی شْد.ُب)سلْلِبیی کَ 

ثبافشایش سي ّهصزف کن کلسین،سطح پبییي استزّژى)ًبشی اسهًْْپْس یب ثزداشتي تخوذاى اسطزیق  پْکی استخْاى            

جزاحی(،ُبیپزتیزّئیذیسن،ُبیپْگًْبدیسن،ّیک سبثقَ خبًْادگی اسپْکی استخْاى هزتجط هی شْد.ػْاهل خطزشٌبختَ شذٍ 

یگزشبهل سیگبرکشیذى،هصزف سیبد الکل ّػذم فؼبلیت فیشیکی ُستٌذ.ُز چٌذ آى چَ هوکي است کوتز آشٌب ثبشذایي ّاقؼیت د

است کَ دارُّبی ثَ خصْصی هی تْاًٌذخطز پْکی استخْاى راافشایش دٌُذ.ثٌبثزایي ُذف ایي هقبلَ یبدآّری دارُّبیی است کَ 

ًْثزثزاسدست رفتي استخْاى ّجبیگشیي دارّیی هوکي ثیش اسُوَ ثب پْکی استخْاى ُوزاٍ ُستٌذ،د رایي هقبلَ دارُّبی شبیغ ه

 جِت تْصیَ ثَ هٌظْر اجتٌبة اسایي ثیوبری ثبلقٍْ ًبتْاى کٌٌذٍ هؼزفی شْد.

زّییذ :هؼوْل تزیي ػلت ثبًْیَ پْکی استخْاى ّرّی ُن رفتَ سْهیي ػبهل شبیغ،کبرثزد کْرتیکْاستکْرتیکْاستزّییذُب   

ًْثز ُستٌذ. %تب 03سیستویک است کَ دردرهبى ثسیبری اس ثیوبریِبی ریْی،رّهبتْلْژی،گْارشی،پْستی ّاتْ ایوْى ه

%ثیوبراًی کَ استزّییذ طْالًی هذت سیستویک هصزف هی کٌٌذ ًِبیتب" یک شکستگی را تجزثَ خْاٌُذ کزد.جلْگیزی ثزای 03

هیلی 0033-0033ستزّییذُبی سیستویک ُستٌذ(هوکي است ثب هکول کلسین)اسدست دادى استخْاى)درثیوبراًی کَ ًیبسهٌذ ا

 ّاحذدر رّس(ثَ دست آیذ.033تب033)Dگزم دررّس(ّّیتبهیي 

:ضذتشٌج ُبی ّیژٍ ای هوکي است سجت اسدست رفتي استخْاى شًْذ.دارُّبیی کَ هؼوْال"ثیشتزثبپْکی دارُّبی ضذ صزع

تْییي،فٌْثبرثیتبل،کبرثبهبسپیي ّپزیویذّى ُستٌذ.یک هکبًیسن کَ هوکي است اًحصبرا"ثَ استخْاى ُوزاٍ ُستٌذ.شبهل فٌی 

فٌی تْییي هزثْط ثبشذ،تزشح استئْکلسیي)ُْرهًْی کَ کلسین را دراستخْاى تٌظین هی کٌذ(راهِبرهی کٌذ.هکول 

قذیوی تزتثجیت شذٍ ثبشٌذضزّری ّکلسین ثزای جلْگیزی اس اسدست رفتي استخْاى در ثیوبراًی کَ رّی یک دارّی Dّیتبهیي

هیلی گزم اسکلسین ثزای آًبى کَ در خطز 0033تبDّ0333(اس ّیتبهیيIUّاحذ ثیي الوللی)033است.دّسُبی پیشگیزاًَ اسحذاقل 

 ُستٌذتْصیَ هی شْد.

ُب ًْػی  :یکی اسآخزیي دستَ ُبی دارُّبیی کَ ثبپْکی استخْاى ارتجبط دارًذپزّژستیي ُب ُستٌذ،پزّژستیيپزّژستیي ُب

اسُْرهْى ُبیی ُستٌذکَ ثَ طْر هؼوْل درثسیبری اس اًْاع ضذثبرداری ُّویي طْردر فزآّردٍ ُبی جبیگشیي ُْرهًْی ثَ کبر هی 

است ایي MPAرًّذ.تزکیت پزّژستیٌی کَ درثیشتز هْارد ثباسدست رفتي استخْاى ُوزاٍ است هذرّکسی پزّژستزّى استبت

پزّّراهؼوْال"درخبًوِبی جْاى ثَ -پزّّراشٌبختَ هی شْداسآًجبیی کَ دپْ-ت کَ ثَ ػٌْاى دپْدارّشکل تشریقی کٌتزل ثبرداری اس

 کبرهی رّدًگبُی ًْثَ پیش گیزی اسپْکی استخْاى درایي جوؼیت ثبتشْیق ثَ هصزف هکول کلسین ّهحذّد کزدى دّرٍ هصزف

بس ثبشذ هوکي است کبرثزد دیگزاشکبل کٌتزل ثبرداری ثْجْد آهذٍ است.ّدرصْرتی کَ جلْگیزی اسثبرداری ثزای طْالًی هذت هْردًی

 هبًٌذقزصِبی تزکیجی خْراکی تْصیَ شْد.

ُوزاٍ ثب ػْاهل خطزتْسؼَ دٌُذٍ آى ّالجتَ جلْگیزی ّدرهبى آى اسًگزاًی آگبُی اس پْکی استخْاى،:پیش گیزی ّدرهبى              

ُبی هِن سالهت هزدم شذٍ است.ثٌبثزایي ثَ حذاکثز رسبًذى تْدٍ استخْاى درطی جْاًی ّدرسزاسزسًذگی ًکتَ ای کلیذی 

ثیزًّی،یب ُزدّ است.ًیبس ثَ اسطزیق رژین غذایی،هکول ُبی Dاست.گبم اّل درجلْگیزی اسثیوبری،هصزف کبفی کلسین ّّیتبهیي 

هیلی گزم 0033(درثبال تزیي هیشاى خْد قزار دارد.هیشاى تْصیَ شذٍ ثزای ایي گزٍّ سٌی00-9کلسین در طی دّراى جْاًی)سي

،ثَ 03هیلی گزم دررّس است.کلسین درثیوبراى هسي تزاس0333سبل هصزف تْصیَ شذٍ کلسین09ّ03دررّس است.ثیي سٌیي

هیلی گزم دریک سهبى درطی 033گزم دررّستْصیَ هی شْد.اگز یک هکول ثَ کبر هی رّد،دّسدارّ ًجبیذ اسهیلی 0033تب0033هیشاى



رّسافشایش یبثذ،چْى ایي حذاکثز هیشاًی است کَ ثذى هی تْاًذجذة کٌذ.ثِتز است دّسُب ثَ دّ تب سَ ثبر دررّس تقسین 

رشیذ،رژین غذایی،یب هکول ُبی ثیزًّی تبهیي شْد.هتخصصبى هی تْاًذاسطزیق قزارگزفتي درهؼزض ًْرخDْشْد.ًیبسُبی ّیتبهیي 

تٌِب ثب تبییذ پششک تْصیَ Dّاحذ دررّس اس ّیتبهیي033ّاحذرا ثَ ثیوبراى تْصیَ هی کٌٌذ دّسُبی ثبالتز اس033تب033هصزف رّساًَ ثیي 

 تَ ثبشٌذ.ًیبس داشDهی شْد.ثیوبراى ثبًقص ػولکزد کلیَ هوکي است ثَ دّسُبی پبییي تزی اس ّیتبهیي

                                                                                                          

ًْسسَ ثیي الوللی پْکی استخْاى)                                    (www.iofbonehealth.orgهٌجغ:)ه

 تِیَ ّتٌظین:ػیسی شِجبسی)ًظبرت ثز درهبى تبکستبى(                         

http://www.iofbonehealth.org/

