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 درمان پوكی استخوان

 1 آقایی مهرداد دكتر

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه دانشیار روماتولوژي، تخصص فوق  .1

 

 حسوب می شود.شیوع این بیماری با افزایش سن رو به افزایش است.پوکی استخوان امروزه یک معضل بهداشتی مهم م

انجمن های  بین المللی مختلف راهکارهای مفیدی برای تشخیض و درمان این بیماری پیشنهاد کرده اند که اصول همه انها 

 مشابه می باشد.

 شامل درمان غیر دارویی و دارویی است. هادرمان

ژیم غذایی مناسب ،پرهیز از مصرف سیگار و الکل، پیشگیری از زمین خوردن ودرمان رورزش و  درمان غیر دارویی شامل

 بیماری زمینه ای است.

 شامل انواع ورزش های تحمل کننده وزن مثل پیاده روی  ،دویدن، تنیس و وزنه برداری و ورزش های مشابه می باشد. :ورزش 

واحد در روز، مصرف میزان  800در حد  D3ه، دریافت ویتامین شامل مصرف مناسب کالری جهت جلوگیری از سو تغذی : رژیم

میلی گرم  1000تا  500یائسه مصرف مکمل های کلسیم به میزان  کافی لبنیات در همه سنین  و در مردان مسن و خانم های

 در دوز های منقسم  است .

 درمان فارماکولوزیک :
1- Anti resorptive drugs  

2- Anabolic agents  

3- Other therapies 

:Anti resorptive drugs 

 

1- bisphosphonatesداروهای مختلف خوراکی و وریدی : شامل 

2- SERMSیا : selective estrogen receptor modulators   مثل رالوکسیفن 

3- HRT  یاHormon replacement therapy امروزه کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. که 

4- Calcitonin  

5- Denozumab: A Rank Ligand Monoclonal Antibody 

 

Anabolic Drugs: 

1- Teriparatid  یاparathyroid hormone 1-34نام تجار  این دارو باForteo خارجی یا نوع   

Cinopar  ایرانی ساخت شرکتCinagen .موجود میباشد 

عث تحریک استخوان سازی ها با انسانی است که از طریق تحریک استئوبالست PTH واقع انالوگ  نوترکیب  رتری پاراتاید د

 میشود.

2- Androgen  گرچه تستوسترون در خانم های یائسه با کم کاری هیپوفیز باعث افزایش تراکم معدنی

 استخوان می شود ولی دیتا ها در این خصوص کافی نمی باشد.
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 بیسفسفونات هاي خوراكی:

ای منوپاز و همچنین استئوپروز ناشی از بیسفسفونات های خوراکی درمان انتخابی دردرمان استئوپروز در خانم ه

 گلوکوکورتیکویید می باشد.

1-Alendronat   میلی گرمی به ترتیب  70و  10به صورت قرص های با نام های تجاری گوناگون ساخت داخل و خارج کشور

 برای مصرف روزانه و یا هفتگی در دسترس است.

2-Resedronate   و ماهانه  استفاده  هفتگی–می به ترتیب به صورت روزانه میلی گر 150و35و 5به صورت قرص های

 میشود.

4- Ibandronate     میلی گرمی جهت استفاده روزانه وماهانه موجود است. 150و 2/5به شکل قرص های 

عوارض مهم این دسته از داروها شامل عوارض گوارشی همچون تهوع ودیس پپسی و ازوفازیت و زخم های گوارشی است . از 

اشاره عوارض می توان به درد های استخوانی عضالنی و افزایش مختصر شیوع  استئونکروز فک وشکستگی های اتیپیک دیگر 

 .کرد

 :وریدي بیسفسفونات هاي 

      فرم های وریدی بیسفسفونات ها شامل:

 Ibandronate وریدی تزریقثانیه بصورت  30-15 ماه طیمیلی گرمی است که هر سه  3که به صورت آمپول های  است 

 عارضه مهم این فرم دارو عالیم شبه سرما خوردگی به صورت تب و میالزی و ارترالزی گذرا است .  میگردد. 

 مصرف این دارو توصیه نمیشود.  35در موارد هیپوکلسمی و کلیرنس کراتینین کمتر از 

Zoledronic Acid نام تجاری  با  Aclasta گرمی درمیلی  5بصورت ویال های  بیسفسفونات دیگر وریدی است که یک 

 شود.وریدی تزریق می انفوزیون مستقیم دقیقه بصورت  15طی حداقل  یک بار باشد وساالنهبازار موجود می 

 شامل : Antiresorptive سایر داروهاي 

1-   Denozumab  که هر شش ماه یک بار زیر جلدی تزریق می گردد  میلی گرمی 60به صورت آمپول های

 RANK Lمنوکلونال انتی بادی علیه  یک دارو میباشد. این موجود Proliaحاضر در بازار با نام در حال و

در درمان پوکی استخوان در خانم های یائسه ای که در معرض خطر باالی شکستگی هستند ویا می باشد و 

 ده میشود.افرادی که به سایر روش های درمانی پاسخ نداده اند یا انها را تحمل نکرده اند استفا

 توان به افزایش خطر عفونت و سلولیت و واکنش های پوستی مثل اگزما و درماتیت و راش اشاره کردیاز عوارض این دارو م

2-  Raloxifen نوع ایرانی با همین نام و نوع میلی گرمی روزانه استفاده می شود  60به صورت قرص های

مل گرگرفتگی و کرامپ عضالت ساق ،ادم محیطی دارو شا باشد. عوارضمی  موجود Evistaخارجی با نام 

 5،احتمال خطر ترومبوامبولی و استروک های کشنده است.این دارو فقط در خانم های یائسه ای که حداقل 

سال از یائسگی انها گذشته باشد قابل مصرف است.رالوکسیفن خطر کانسر مهاجم پستان را در خانم های در 

 معرض خطر کاهش می دهد.

3-  Calcitonin    واحد که هر روز در یک سوراخ بینی  200یا  100یه صورت اسپری نازال هرپاف محتوی

،ترشح و اپیستاکسی است.این دارو میتواند اثرات بینی استفاده می شود. عوارض نازال شامل  عطسه ، احتقان 

زیر جلدی و وریدی  فرم تزریقی تولید داخل به صورت  ضد درد موثری خصوصا در شکستگی ها اعمال نماید.

 نیز موجود می باشد.به دنبال مصرف طوالنی احتمال ایجاد انتی بادی علیه دارو افزایش می یابد.
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Anabolic agents: 

Teriparatide  ترکیب می تواند باعث هیپرکلسمی  شود. اینمیکروگرم استفاده می  20به صورت تزریق زیرجلدی روزانه

پ عضالنی شود.در کسانی که درخطرباالی ابتال به استئوسارکوم هستند مثل افرادی که خفیف ،تهوع ،سردرد ،گیجی ،کرام

سابقه رادیوتراپی به استخوان دارند و نیز افراد با نارسایی کلیه منع مصرف دارد. این دارو در خانم های با ریسک باالی شکستگی 

 مصرف می شود. GIOPخ نداده اند و همچنین در مردان و در یا کسانی که تحمل سایر داروها را ندارند یا به سایر داروها پاس
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